
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 42814 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 82

Повна назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Ідентифікаційний код ЗВО 38855349

ПІБ керівника ЗВО Толубко Володимир Борисович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dut.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/82

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 42814

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій, кафедра 
комп’ютерних наук

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Навчально-науковий інститут менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 177867

ПІБ гаранта ОП Вишнівський Віктор Вікторович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедрою, професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vish_vv@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-474-79-24

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-249-25-38
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 10 міс.

очна денна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки  другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти з іншими 
нормативними документами Державного університету телекомунікацій (далі - ДУТ)  визначає, мету, цілі і зміст 
підготовки фахівців за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. За розробку та реалізацію програми відповідає 
кафедра Комп’ютерних наук, яка є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інформаційних 
технологій. Для розробки ОП Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти, рішенням Вченої ради 
ДУТ був схвалений склад робочої групи та затверджений наказом ректора.    
Членами робочої групи був проведений детальний аналіз ринку праці, вивчені вимоги роботодавців до кваліфікацій 
та компетентостей претендентів на роботу на позиціях, що відповідають ролям розробники обчислювальних систем, 
професіонали в галузі програмування. Дану ОП було введено в дію з 01 вересня 2020 р., відповідно до рішення 
Вченої ради ДУТ (протокол № 10 від 02.12.2019 р.) та наказу ректора від 02.12.2019 р. № 545.
У 2021 році ОП було переглянуто та оновлено відповідно до проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 
Комп’ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти, рекомендацій акредитаційних комісій 
Університету, та урахуванням пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів. Нова ОП 
затверджена Вченою радою ДУТ (протокол № 14 від 26.04.2021 р.) та наказом ректора від 26.04.2021 р. №88, і 
введена в дію з 01.09.2021 р. Перший набір здобувачів вищої освіти на цю освітню програму був здійснений у 2020 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 26 26 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 29 17 12 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 21755 Інформаційні системи та технології
21758 Комп'ютерні науки
49658 Штучний інтелект

другий (магістерський) рівень 42814 Комп'ютерні науки

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 16518 7032

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

16518 7032

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0
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Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП КН-МАГІСТР.pdf oU22wTXLJWjU7CZENYz5jC9iVzwG9x8cCb1Aiow+K7M
=

Навчальний план за ОП НП КН маг денна.pdf hpPRgzw0YM2H8ioHR4e7E65W0+ULk2BsUym4WBVt
wGk=

Навчальний план за ОП НП КН маг заоч.pdf LYlCE9VGx63uPDwO4ZMax9FSyeZR3Tz3JVPTuwyq8vY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія НР.pdf F5B1pOJG07qNeMf8+X5B2S1Bt+Go3Pied9tk6UO6+qk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦ Евергрін.pdf /zjgr8ap0peDGMcm9tvXFNulbqubKZLJITz08e9YGzc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

реценз ШІ .pdf gd1RRhEvB/s7VBCqev7ao26d0u+HGL2b0S5WPLqGppI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія КНУ.pdf ToqJNUNDPpY5S8bsAO579Hr4QXNc7D0wxg4AHK/5lq
U=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка магістрів з комп’ютерних наук, які володіють інноваційним способом мислення та 
компетентностями, необхідними для ефективної розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем 
обробки інформації та управління, підтримки прийняття рішень, штучного інтелекту, експертних систем, і здатні 
вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання. Набуті компетентності можуть бути застосовані в 
дослідницькій, управлінській, освітній, бізнесовій та інших сферах діяльності. Унікальність ОП полягає у її 
спрямуванні на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок розвитку 
перспективних напрямів в області прогресивних ІТ: інтеграції та взаємодії ІТ на рівні наукової абстракції – хмарних 
технологій, віртуалізації та систем штучного інтелекту, які ґрунтуються на принципах інженерних наук та націлені 
на застосування в проектах, прикладних дослідженнях для їх впровадження в ІТ-компаніях.
Програма передбачає практичну спрямованість навчання, що досягається: шляхом залучення до проведення занять 
фахівців-практиків в галузі комп’ютерних систем та програмного забезпечення; викладанням окремих тем освітніх 
компонент англійською мовою; організації проведення практик в компаніях-партнерах, з можливістю подальшого 
їх працевлаштування.
ОП має елементи міждисциплінарного характеру, що дозволяє здобути компетенції, спрямовані на використання 
можливостей сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій в різних сферах економіки України. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Стратегією розвитку ДУТ на період 2020-2025 рр. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf, визначено 
місію, яка полягає в наступному: реалізація суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, 
наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним мисленням. Цілі ОП відповідають місії та стратегії 
Університету, оскільки програма спрямована на забезпечення здобувачам вищої освіти ґрунтовної підготовки та 
високої конкурентоспроможності на ринку праці для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в 
сфері комп’ютерних наук. 
Організаційно виконання завдань висвітлених у стратегії забезпечується: тісною співпрацею кафедри з компаніями-
партнерами та роботодавцями, проходження на їх базі практик, залученням їх до проведення практичних занять, 
формуванням навчальних планів, які орієнтуються на студента, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ІТ-
галузі; врахуванням думки студентів щодо змісту та складу дисциплін та якості викладання шляхом проведення 
опитувань студентів http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r. За вимогою роботодавців в межах навчального процесу 
включені дисципліни «Проектування інформаційних систем», «Проектування обчислювальних пристроїв».
Все це доводить відповідність цілей ОП Стратегії та місії Університету.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 

Сторінка 4



 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховувались в першу чергу інтереси і 
пропозиції здобувачів вищої освіти. Проводиться щорічне опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-disciplin_kafedra-kompyuternih-
nauk-ta-informaciynih-tehnologiy завдяки чому отримані пропозиції, які після аналізу та обговорень були включені до 
нової редакції ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_20732556.pdf.
Також у процедурах забезпечення якості ОП здобувачі вищої освіти беруть участь на етапах її підготовки, оновлення 
та затвердження через членство в органах студентського самоврядування, у Координаційній раді по оцінці якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти, у складі Вченої Ради ДУТ. Під час регулярних зустрічей з ректором, 
голови студентських рад  висловлювали інтереси здобувачів вищої освіти, які в подальшому були враховані та 
сформовані у вигляді цілей програми і мають своє відображення у програмних результатах, а саме: досягнення 
рівня англійської мови, необхідного для професійного спілкування в сфері ІТ, розвиток фахової компетентності СК9 
здатність розробляти програмне забезпечення. У дисципліні «Прикладні технології JAVA» було введено тему 
«Функціональні інтерфейси», у дисципліні «Проектування обчислювальних пристроїв» було введено тему 
«Класифікація мікроконтролерів. Структура та система команд РІС-контролерів». (Протокол засідання кафедри 
Комп’ютерних наук №12 від 19.04.21р.).

- роботодавці

Представники роботодавців беруть участь у зовнішній експертизі ОП на етапах її розробки, перегляду та оновлення. 
Рецензентами виступили ТОВ Евергрін Девелопмент та ТОВ Софела, яка представляє Hewlett Packard Enterprise в 
Україні. 
В результаті співпраці було скориговано цілі та програмні результати навчання з урахуванням вимог роботодавців до 
позицій, що відповідають професійним ролям фахівця, що спеціалізується на проектуванні, розробці та 
впровадженні комп'ютерних систем.
ТОВ Евергрін Девелопмент запропонувала для забезпечення програмного результату навчання РН7 ввести 
дисципліну «Проектування обчислювальних пристроїв», а компанією Hewlett Packard Enterprise було надано 
пропозиції додати компетентність «СК16 Здатність обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору 
та застосування хмарних технологій для вирішення виробничих та науково-дослідницьких завдань», що дозволило 
отримати «РН17. Уміти реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, 
паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки 
інформації». 

- академічна спільнота

Цілі, загальні та фахові компетентності, а також програмні результати навчання ОП враховують інтереси 
академічної спільноти, які здійснюють підготовку здобувачів за аналогічною спеціальністю, а саме: Національного 
університету ім. Т.Шевченка, Національного авіаційного університету, НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 
Рецензенти освітньої програми: Інститут проблем Штучного інтелекту МОН і НАН України, Факультет 
Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковцями та науково-
педагогічними працівниками запропоновано включити до переліку нормативних дисциплін у навчальному плані 
спеціальності 122 Комп’ютерні науки дисципліну «Прикладні технології JAVA». Було відмічено, що напрямки 
штучного інтелекту та організації гібридної хмари є актуальним і перспективним та корелюєюься з цілями та 
задачами ОП.

- інші стейкхолдери

В ОП враховані вимоги до фахових компетентностей, які представлені у вакансіях потенційних роботодавців в 
мережі інтернет на сайтах пошуку роботи до позицій розробники обчислювальних систем,  професіонали в галузі 
програмування та інших.
Кафедра активно співпрацює з Громадською організацією «Kyiv IT-cluster», яка є комунікаційною площадкою 
регіону та допомогає реалізувати потенціал місцевих фахівців з інформаційних технологій. 
Також враховані тенденції розвитку ІТ-галузі та пропозиції Асоціації "IT Ukraine" https://itukraine.org.ua/ щодо 
актуалізації освітніх програм. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

При розробці ОП були враховані вимоги The Computing Curricula 2020, а також перспективи розвитку Computing 
Curricula Association for Computing Machinery IEEE Computer Society, які визначають тенденції розвитку 
спеціальності Computer Science, а саме Systems Infrastructure, Application Technologies, Software Development. В ОП 
впроваджені результати навчання, які пов’язані з програмуванням, системною інфраструктурою, технологіями 
додатків. Ці компетенції забезпечуються дисциплінами Технології штучного інтелекту, Прикладні технології JAVA, 
Технології інтелектуального аналізу даних, Проектування обчислювальних пристроїв, Технології хмарних 
обчислень.
Кафедрою проводиться моніторинг вакансій на ринку праці та кваліфікаційних вимог до них, сформованих 
роботодавцями. Також вимоги ринку праці враховуються відповідно до Європейської рамки ІКТ-компетенцій 
(European e-Competence Framework 3.0) в яких виділені актуальні ІТ-професії. 
Про підвищення зацікавленості в спеціальності свідчить опитування серед здобувачів вищої освіти 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При визначені цілей та РН ОП було враховано галузевий та регіональний контекст шляхом співпраці з передовими 
підприємствами ІТ галузі і науковими установами Київського регіону з якими заключено договори про співпрацю: 
ІПРІ НАН України, ТОВ Евергрін Девелопмент, Hewlett Packard Enterprise, ТОВ Winncom Technologies, Громадська 
організація «Kyiv IT-cluster» http://www.dut.edu.ua/ua/859-p.
Урахування галузевого контексту здійснюється згідно Європейської рамки ІКТ-компетенцій (European e-Competence 
Framework). Відповідно з нею студенти готуються до професій “Enterprise Architect” та “Systems Architect” для чого 
необхідно засвоїти наступні області знань: Systems Infrastructure, Application Technologies, Software Development. 
Тому ОП направлена на формування такого змісту освітнього процесу, щоб у повній мірі відповідати цій стратегії. 
Це обумовлює набуття актуальних компетентностей випускників ОП КН: застосування методів та засобів теорії 
інтелектуальних систем, штучного інтелекту, математичного, комп’ютерного та інформаційного моделювання, 
сучасних ІТ-технологій та мов програмування. 
Тому реалізація ОП буде сприяти успішному працевлаштуванню випускників та підвищувати їх 
конкурентоспроможність.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід підготовки здобувачів вищої 
освіти окремих іноземних університетів: California Polytechnic State University 
http://catalog.calpoly.edu/collegesandprograms/collegeofengineering/computersciencesoftwareengineering/bscomputersci
ence/, San Jose State University Departament of Computer Science and software engineering. 
Прийнято до уваги досвід підготовки здобувачів вищої освіти за аналогічною спеціальністю в інших ЗВО України: 
КНУ ім. Тараса Шевченка, Харківський національний університет радіоелектроніки, НТУУ «КПІ» ім. Сікорського, 
Національний університет «Львівська політехніка» та ін.), які відрізняються цілями та очікуваними результатами.    
Аналіз вітчизняних ОП за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки показав, що частина програм зосереджується на 
підготовці висококваліфікованих фахівців з глибинними математичними знаннями, занадто теоретизують 
підготовку фахівців, а іноземні програми мають не достатню практичну направленість. Унікальність ОП 
Комп’ютерні науки полягає в поєднанні теоретичних та практичних знань з сучасними обчислювальними і 
програмними комплексами для розв’язання складних задач розробки комп’ютерних, комунікаційних та інших 
технічних систем на обладнанні останнього покоління фірм партнерів кафедри. 
Саме акцент на професійну, практичну підготовку та оволодіння сучасними ІТ забезпечує конкурентоспроможність 
ОП Комп’ютерні науки серед вітчизняних та іноземних аналогів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОП розроблено на основі проекту стандарту спеціальності 122 Комп'ютерні науки для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. Досягнення результатів навчання забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю 
освітніх компонентів, а також формами та методами освітнього процесу.
В ОП розроблено структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних 
компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів 
навчання  відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми.
Так, результати навчання, які визначені проектом стандарту, досягаються завдяки освітнім компонентам: 
РН3. Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з'ясування їх відповідності вимогам; 
розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень. - Технології 
прийняття рішень, Прикладні технології JAVA, Проектування обчислювальних пристроїв.
РН4. Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з'ясування їх відповідності вимогам; 
розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень. - 
Математичні методи моделювання та організації процесів, Організація проведення наукових досліджень, 
Проектування інформаційних систем.
РН5. Моделювати об'єкт розробки або дослідження з точки зору функціональних компонентів (підсистем) таким 
чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над проєктом; використовувати наявні технології та методи 
динамічного і статичного аналізу програм для забезпечення якості результату. - Проектування обчислювальних 
пристроїв.
РН12. Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у технічній документації з використанням 
засобів управлінням версіями документів. - Проектування інформаційних систем, Проектування обчислювальних 
пристроїв.
Таким чином, ОП повністю відповідає вимогам проекту стандарту та забезпечує досягнення програмних результатів 
навчання.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Для спеціальності 122 Комп'ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблений проєкт 
Стандарту вищої освіти. 
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає визначеній проєктом стандарту предметній області. Об’єктами вивчення є процеси збору, 
представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах. 
Метою ОП є підготовка магістрів з комп’ютерних наук, які володіють інноваційним способом мислення та 
компетентностями, необхідними для ефективної розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем 
обробки інформації та управління, систем підтримки прийняття рішень, систем штучного інтелекту, експертних 
систем, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.
Теоретичний зміст предметної області забезпечують дисципліни: Математичні методи моделювання та організації 
процесів, Технології прийняття рішень, Технології хмарних обчислень.
Методи, методики та технології для застосування на практиці вивчаються в освітніх компонентах: Технології 
штучного інтелекту, Технології інтелектуального аналізу даних. 
Обов’язкова частина ОП містить загальний цикл та цикл професійної та практичної підготовки, який включає 
науково-педагогічну, науково-дослідну та переддипломну практики, що віддзеркалюють результати навчання 
відповідно до цілей ОП (компетентностей, що визначені проєктом стандарту вищої освіти). ОП структурована в 
контексті загального часу навчання (за семестрами/роками). Алгоритм реалізації ОП для формування у студентів 
загальних і професійних компетентностей представлено структурно-логічною схемою. Вона призначена для: 
розробки логічної послідовності вивчення кожної дисципліни; встановлення і оптимальної реалізації 
міжпредметних зв'язків; створення раціональної структури навчального процесу за типами занять на весь період 
навчання з урахуванням складності і змісту дисципліни.
Дана ОП відрізняється від ОП інших спеціальностей набором профільних дисциплін: Проектування інформаційних 
систем, Прикладні технології JAVA,   Проектування обчислювальних пристроїв для вивчення яких  
використовуються навчальні лабораторії: Навчально-науковий центр технологій НРЕ для розробки ІТ-
інфраструктури НРЕ на основі апаратної і програмної платформ, програмного забезпечення і додатків на базі 
технологій Oracle, Штучного інтелекту та Хмарних технологій.
В навчальний процес включені матеріали фірм-партнерів кафедри з метою підготовки до здачі сертифікаційних 
іспитів та отримання міжнародних сертифікатів.
При формуванні структурно-логічної схеми підготовки магістрів комп’ютерних наук було враховано основні 
принципи навчання: принцип неперервності і послідовності навчання, принцип наступності навчання – засвоєний у 
певній дисципліні матеріал буде використовуватись при вивченні наступних дисциплін, в процесі проходження 
практик студентів та при виконанні кваліфікаційної роботи магістрів.
Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включено до нормативної 
складової ОП. 
Тому студенти є конкурентноспроможним на ринку праці.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачем забезпечується в наданій йому можливості 
складання індивідуального навчального плану для забезпечення підготовки в межах його інтересів, підвищення 
конкурентоспроможності на ринку праці та можливості отримання необхідних йsoft, hard skills. ІОТ передбачає 
вільний вибір дисциплін, які відповідають уявленням здобувача про обрану професію, з каталогу вибіркових 
дисциплін http://www.dut.edu.ua/ua/2080-k.
ІОТ реалізується через обрання: сертифікованих курсів для формування додаткових професійних компетентностей; 
місця проходження 
практики; теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника. Здобувач має право на на академічну мобільність за 
такими формами: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове 
стажування. Обсяг освітніх компонент за вибором становить не менше 25% 23 кредити) загального обсягу ОП.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) регламентується Положенням про формування ІОТ 
здобувачів вищої освіти у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію 
освітнього процесу в ДУТ, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок організації 
права на академічну мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та 

Сторінка 7



умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf тощо.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється регламентується Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf та Положенням про формування 
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf. Положення містять основні вимоги щодо реалізації 
студентами права вибору дисциплін.
Процедура вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонент здійснюється на початку осіннього семестру для 
вивчення їх у поточному навчальному році з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору студентами з будь-якого 
його розділу http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya. 
Куратори груп знайомлять їх із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення навчальних дисциплін, 
запропонованих у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами та за умови формування навчальних 
груп для їх вивчення та нормативними документами.
Здобувач ознайомлюється на сайті ДУТ у розділі Навчання з Каталогом освітніх компонент вільного вибору та 
силабусами. Тривалість етапу - два тижні. Також науково-педагогічні працівники презентують свої дисципліни. З 
метою забезпечення участі всіх здобувачів у процедурі вибору контролюється куратором групи. При потребі 
здобувач звертається за консультацією до куратора групи.
Після вибору здобувач пише відповідну заяву і передає в деканат, який узагальнює списки та формує навчальні 
групи. Інформація щодо сформованих груп передається до Навчально-методичного центру. 
Після формування груп деканат інформує студентів про підтвердження вибору. 
У разі неможливості формування групи для вивчення обраної студентом освітньої компоненти здобувачу надається 
можливість повторно здійснити вибір, приєднавшись до вже сформованих груп або опанувати обрану дисципліну 
індивідуально з використанням змішаної форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за 
обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни).
Навчальні групи другого (магістерського) рівня вищої освіти для вивчення вибіркових освітніх компонент мають 
бути чисельністю не менше 5 осіб.
Якщо здобувач вищої освіти із поважної причини не зміг обрати освітні компоненти вчасно, або виявив помилку 
щодо свого волевиявлення, він має звернутись до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним 
дисциплін, надавши документи, що засвідчують поважність причини. Не допускається зміна обраних дисциплін 
після початку навчального семестру, в якому вони викладаються.
Обсяг освітніх компонент за вибором становить 25% - 23 кредити загального обсягу ОП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Згідно з навчальним планом за всіма дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки більше 50% занять 
проводяться практично на сучасному обладнанні. За ОП передбачені такі види практик: науково-педагогічна – 6 
кредитів, науково-дослідна – 6 кредитів та переддипломна – 9 кредитів. Проходження практики регламентовано 
Положенням про проведення практики в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf, програмами 
практик. Всі види практик є обов’язковими освітніми компонентами ОП та дозволяють сформувати у здобувачів 
фахові компетентності.
Практична підготовка проводиться під керівництвом викладача кафедри та спеціаліста підприємства (організації).  
Метою практик є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації і засобами праці в галузі ІТ; 
формування на базі одержаних професійних компетентностей, умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 
під час конкретної роботи в реальних умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування сучасних 
прийомів, методів та інструментарію у сфері майбутньої професії; виховання потреби постійно поповнювати свої 
знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Базою науково-педагогічної практики є ДУТ, науково-дослідної та переддипломної ДУТ, Віннком Україна, Kyivstar, 
Vodafone, Евергрін Девелопмент, Віннком Україна, ІПРІ НАН України, тощо, згідно укладених договорів. 
Кількість часу відведеного на проходження практик та практичні заняття дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної 
діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Важливим елементом професійного портрету фахівця в сучасному світі є soft skills, тобто набуття майбутнім 
фахівцем певного соціального набору рис та знань, які допомагають йому здійснювати взаємодію й дотримуватися 
професійної культури під час спілкування.
В ОП набуття соціальних навичок передбачено: ЗК8. Здатність працювати в команді, ЗК9. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних робіт,    
СК2. Здатність комунікувати з представниками різних галузей знань та сфер діяльності, СК10. Здатність 
використовувати програмні інструментами для організації командної роботи над проєктом, СК13. Здатність 
ініціювати та планувати процеси розробки комп’ютерних систем та програмного забезпечення, СК17. Здатність 
використовувати сучасні методики освіти для проведення всіх видів навчальних занять у вищих та середніх 
навчальних закладах.
Ці компетентності формуються як загальними освітніми компонентами - Педагогіка та психологія у вищій школі, 
Організація проведення наукових досліджень, так і професійними - Проектування інформаційних систем, 
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Прикладні технології JAVA, Проектування обчислювальних пристроїв, Технології хмарних обчислень. 
Відповідні результати навчання: РН9. Демонструвати здатність участі у колективній роботі, використання 
інструментів колективної розробки чи дослідження, РН10. Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіоналами у 
галузі комп'ютерних наук, РН16. Уміти навчати інших та самонавчатися за різними аспектами професійної 
діяльності з метою підвищення рівня професійних та загальних компетентностей.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» 
відсутній.
Зміст ОП орієнтований на набуття тих компетентностей, які є основою 
кваліфікаційних вимог до професій, що зазначені в Класифікаторі ДК 003:2010, за рахунок структури освітніх 
компонент, а саме: ЗК.6.1.02, ПП.6.2.01, ПП.6.2.06, ПП.17.2.07 спрямовані на здобуття компетентностей 2131 – 
професіонали в галузі обчислювальних систем завдяки формуванню розуміння теоретичних засад комп’ютерних 
наук; здатності збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи; 
здатності використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області; здатності  
застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук,  тощо. 
ЗК.6.1.02, ПП.6.2.03, ПП.6.2.04, ПП.6.2.05 спрямовані на здобуття компетентностей 2132 – професіонали в галузі 
програмування завдяки формуванню здатності використовувати програмні інструментами для організації 
командної роботи над проєктом; здатності ініціювати та планувати процеси розробки комп’ютерних систем та 
програмного забезпечення; здатності виявляти проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного 
забезпечення.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

ДУТ, для співвіднесення обсягу компонентів ОП, використовує підхід, який, полягає в тому, щоб встановлені 
кредити та визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були досяжними та 
адекватними. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх 
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне 
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить 15 годин без урахування вибіркових дисциплін. Кількість 
освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість 
екзаменів та заліків за семестр не перевищує 8. Загальний обсяг часу, необхідного на виконання всіх видів 
семестрових завдань не перевищує кількості передбачених навчальними планами годин. Самостійна робота 
студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час і 
регламентується навчальним планом. Зміст самостійної роботи студента над певним освітнім компонентом 
визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 
викладача.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

В ДУТ підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регламентується «Положенням про дуальну 
форму здобуття вищої освіти у ДУТ», http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf. Підготовка здобувачів в 
рамках ОП Комп’ютерні науки за дуальною формою освіти не здійснюється. За необхідності ОП може бути 
адаптована для здобуття вищої освіти за дуальною формою навчання

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Для здобуття ступеня вищої освіти магістр за ОП Комп’ютерні науки можуть навчатися особи, які здобули освітній 
ступінь «бакалавр» або «магістр» інших спеціальностей. Вступ на навчання здійснюється на основі єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та вступного іспиту зі спеціальності, що визначено Правилами прийому на 
навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_66715536.pdf. Вимоги до вступного випробування викладено в 
програмі вступного випробування, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_10377788.pdf. Програма вступних випробувань враховує особливості ОП та 
дозволяє встановити рівень фахової готовності абітурієнта до навчання за другим рівнем згідно із засвоєною ним 
ОП зі спеціальності Комп’ютерні науки першого рівня освіти та споріднених спеціальностей галузі 12 «Інформаційні 
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технології». Під час проходження фахового випробування абітурієнт повинен показати знання із теоретичних основ 
дисциплін циклу професійної і практичної підготовки за першим рівнем освіти, а також продемонструвати вміння 
використовувати здобуті знання та практичні навички в галузі фахової діяльності у процесі вирішення творчих, 
навчальних, науково-дослідницьких завдань; обґрунтовувати свою точку зору, відстоювати свої погляди; 
аналізувати вплив факторів науково-технічного прогресу на предметну галузь; застосовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології в освітній та дослідницькій діяльності.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються такими нормативними документами 
ДУТ: Положення про організацію освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, 
Положенням про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf , Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf . Проінформованість 
здобувачів вищої освіти про можливість визнання результатів навчання забезпечується наявністю відповідної 
нормативної бази у вільному доступі на сайті ДУТ та ознайомленням з документами під час оформлення договору 
про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Протягом терміну дії ОП не виникало прецедентів визнання результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються 
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf , 
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf . Вказані документи знаходяться у вільному доступі на сайті 
університету, чим і забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті протягом терміну дії ОП 
не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання за ОП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Відповідно до нього, підготовка здобувачів вищої освіти 
здійснюється за такими формами: денна, заочна, дистанційна; форми навчання можуть поєднуватися. Основними 
формами навчання є: навчальні заняття, в т.ч. онлайн, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 
Основними видами навчальних занять на ОП ІСТ є: лекції; практичні, лабораторні, консультації.  Застосовуються 
традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (лекції-візуалізації з використанням 
презентаційного матеріалу, мозковий штурм, навчальна дискусія, ділова гра та ін.), які добираються викладачем 
самостійно і прописуються у силабусі навчальної дисципліни. При проведенні проміжного контролю переважно 
використовуються усне опитування, письмове або комп’ютерне тестування. Формами семестрового контролю є 
заліки, іспити та захист курсової роботи. Семестровий контроль проводиться у форматі тестових та творчих завдань, 
в тому числі із використанням електронних засобів. Робоча програма передбачає кореляцію результатів навчання за 
дисципліною з результатами навчання ОП. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання та 
викладання, що сприяють досягненню результатів навчання ОП, обираються викладачем.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних матеріалів, що застосовуються у 
освітньому процесі у локальній мережі ДУТ. Для забезпечення студентів інформацією про освітній процес 
використовується платформа Moodle http://dl.dut.edu.ua. Для доступу до неї на початку першого курсу надається 
індивідуальний логін і пароль. Також  використовуються електронна пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайт, сторінка 
Instagram, Zoom та ін. Форми і методи навчання й викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, 
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який забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх компонент, тем кваліфікаційних робіт, баз 
практики, вибіркових дисциплін, платформ відеозв’язку для проведення занять в умовах карантину. Зворотній 
зв’язок із здобувачами освіти відбувається шляхом періодичного анкетування, тестування та безпосереднього 
спілкування з викладачами, що дозволяє науково-педагогічним працівникам коригувати власну стратегію 
викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищеня рівня задоволеності студентів. Результати 
опитування здобувачів http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-
disciplin_kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy показали, що середній бал (за 5-бальною шкалою) 
оцінки рівня задоволеності методами навчання і викладання складає 4,5 балів, що свідчить про високий рівень 
викладацької майстерності викладачів залучених до викладання на ОП.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу (п. 18. 
Положення про організацію освітнього процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), що 
передбачає право обирати методи та засоби навчання, які забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип 
академічної свободи реалізується науково-педагогічними працівниками при складанні робочих програм навчальних 
дисциплін і безпосередньо у викладацькій роботі. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси 
здобувачів вищої освіти за ОП, оскільки науково-педагогічні працівники використовують індивідуальний підхід у 
виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, 
інтересів, психологічних особливостей тощо. Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується у ході вибору 
тем для курсових робіт у межах освітніх компонентів та кваліфікаційних робіт, тематики наукових пошуків у межах 
наукових гуртків, що діють в в університеті. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На офіційному сайті ДУТ зосереджена уся інформація стосовно освітньої діяльності університету, в тому числі ОП, 
що акредитується. Здобувачі вищої освіти мають доступ до системи дистанційного навчання на базі платформи 
MOODLE http://www.dut.edu.ua/ua/1035-p, в якій викладено навчально-методичне забезпечення освітніх 
компонент за ОП. Всі учасники освітнього процесу мають повний доступ до: ОП, робочих програм навчальних 
дисциплін, навчальних матеріалів по дисциплінам, переліків питань для самостійного вивчення, рекомендацій 
щодо організації самостійної роботи. ОП також є у вільному доступі для здобувачів вищої освіти на сторінці кафедри 
комп’ютерних наук  за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/1839-o , а зміст освітніх компонент наведений у 
вигляді силабусів http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-kompyuternih-nauk. В освітній 
програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати навчання На початку навчального семестру під час 
зустрічей із студентами кожен викладач презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані 
програмні результати навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання. 
В розділі електронна бібліотека наведений електронний ресурс http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729  за 
даною ОП. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є однією із стратегічних напрямів розвитку 
ДУТ. Під час реалізації ОП Комп'ютерні науки відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 
програми використовуються різноманітні елементи досліджень. Зокрема: студенти під  час виконання 
кваліфікаційних робіт проводять прикладні дослідження та розрахунки, які проходять апробацію на конференціях 
та публікуються в наукових виданнях. Практикується участь здобувачів вищої освіти в наукових дослідженнях 
кафедр та їх презентації у форматі круглих столів, студентських конференцій. Щорічно проводиться науково-
практичний семінар студентів «Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise в галузі ІТ та нові 
можливості їх вивчення і застосування» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1739_84226985.pdf з метою широкого 
обговорення новітніх ІТ-технологій та наукових здобутків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та 
роботодавців. 
Метою конференції є потреба та аналізу. Окрім цього на кафедрі працюють студентські наукові гуртки: Перспективи 
розвитку конвергентної мережної інфраструктури, Апаратні засоби інформаційних систем.
Здобувачі вищої освіти спільно з публікаціями викладачів і студентів. Студенти мають можливість публікації у 
фахових виданях України, що видаються у ДУТ «Телекомунікаційні та інформаційні технології», «Зв’язок», «Захист 
інформації». 
Крім того, здобувачі вищої освіти ОП беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конкурсах, 
відвідують заходи за професійною тематикою.
У 2018 р. магістри Антонов В.В. та Саміляк І.М. під науковим керівництвом доцента Іщерякова С.М. на 
всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» 
зайняла перше місце з проектом «Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного літального 
апарату», у 2019 р. Антонов В.В. та Саміляк І.М. зайняла друге місце, з проектом «Система безпеки з автоматичним 
розпізнаванням автомобільних номерів на камерах спостереження». На конкурсі стартапів InnoDnipro 2018 
розробка магістра Антонова В.В. перемогла у конкурсі, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень.
Крім того, студенти долучаються до виконання науково-дослідних робіт кафедри.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 

Сторінка 11



навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі кафедри Комп'ютерних наук оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик у галузі Інформаційних технологій. У всіх дисциплінах, які викладаються на кафедрі втілено 
інноваційний зміст навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_161_68222049.pdf, що є частиною стратегії 
університету. Зміни до ОП вносяться на основі наукових результатів у процесі досліджень. Протягом 2017-2021 рр. 
кафедрою виконуються науково-дослідні роботи: «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на 
базі технології ARUBA INSTANS» (РК 0118U004553); «Методика підвищення ефективності систем управління 
безпроводовими мережами на основі векторного синтезу» (РК 0118U004552). 
Зазначені теоретичні дослідження та практичні результати роботи кафедри дали змогу внести зміни до програм 
навчальних дисциплін «Проектування обчислювальних пристроїв», «Проектування інформаційних систем». 
Актуальними та перспективними напрямками у сфері ІТ є вивчення технологій програмування, інфраструктури 
інформаційних систем в різних предметних областях та штучного інтелекту. Зміст навчальних дисциплін кафедри 
постійно оновлюється з урахуванням розвитку галузі ІТ, відповідно до компетенцій компаній роботодавців - 
партнерів кафедри http://www.dut.edu.ua/ua/859-partneri-kafedri-kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-
tehnologiy: Hewlett Packard Enterprise, Громадська організація «Kyiv IT-cluster», ІПРІ НАН УКРАЇНИ, ТОВ «Віннком 
Україна», Evergreen. На основі наданих компетенцій компаній роботодавців-партнерів кафедри оновлюються змісти 
навчальних дисциплін: Технології штучного інтелекту; Прикладні технології JAVA; Технології хмарних обчислень. 
Для втілення в навчальний процес сучасних практик в галузі ІТ НПП кафедри пройшли міжнародну сертифікацію 
компаній вендорів: професор Ільїн О.О., доцент Сєрих С.О., доцент Василенко В.В., Катков Ю.І.
Представник компанії Hewlett Packard Enterprise Шумигора Т.І. запропоновувала додати до ОП спеціальну 
компетентність СК16, яка дозволить отримати програмний результат навчання РН17. «Уміти реалізовувати 
високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів» ввести відповідні теми програми дисциплін: 
«Проектування інформаційних систем» та «Технології хмарних обчислень». Компанія Евергрін Девелопмент 
запропонувала для забезпечення РН7. ввести дисципліну «Проектування обчислювальних пристроїв». протоколом 
засідання кафедри від 19.04.21 № 19.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Порядок реалізації права на академічну мобільність регламентовано Положенням про порядок організації права на 
академічну мобільність http://surl.li/kfbm. 
Старший викладач Каргаполов Ю.В. є головою міжнародного Відділення Інтернет Спільноти ISOC IoT SIG, учасник 
міжнародної спеціальної групи з проблем імплементації IDN – UA SG ICANN, доцент Сєрих С.О. приймав участь у 
міжнародній конференції «Modernmethodologies, innovations, andoperational experience in thefieldoftechnicalsciences», 
Radom, Republicof Poland, 27-28.12.17р, 06-20.09.17р., професор Ільїн О.О. проходив стажування 
«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих 
навчальних закладах Польщі» в університеті Collegium Civitas, Варшава, Польща, 20.05.19р.-11.06.19р.
ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку, що сприяє розвитку спільної дослідної діяльності та є запорукою 
інтеграції в міжнародний освітній простір. В ДУТ щорічно проводиться конференція МСЕ. Це направлено на 
розвиток міжнародної діяльності, академічної мобільності студентів та НПП, шляхом їх участі у міжнародних 
конференціях, проведенню стажування НПП в міжнародних університетах, а також участі НПП у професійних 
об’єднаннях за спеціальністю («Internet Society»).
Викладачі кафедри мають публікації наукових статей у міжнародних наукометричних базах Scopus. Результати 
наукових досліджень та стажувань впроваджуються у навчальний процес.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В освітньому процесі ДУТ контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку. Запроваджені заходи 
визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти  знань, умінь та навичок вимогам ОП, 
результатам навчання та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. Реалізація основних завдань 
контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до оцінювання, чітко вимірюваних 
результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням очікуваних 
компетентностей. Під час розробки ОП для визначення програмних результатів навчання було визначено 
оптимальну форму контрольних заходів, їх зміст та оцінювання відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу  http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Визначено зміст освітніх компонентів та 
методи навчання. Це дозволило забезпечити валідність контрольних заходів та об’єктивність оцінювання. 
Обраними контрольними заходами є вхідний, поточний, рубіжний (модульний, тематичний) та підсумковий 
контроль. Кожен вид контрольного заходу має чітко визначені форми проведення та критерії оцінювання 
навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого рівня компетентності. Така система контролю дозволяє 
перевірити досягнення програмних результатів навчання в межах усіх освітніх компонентів та об’єктивно їх оцінити. 
Згідно з діючою в ДУТ системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та 
систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захистів курсових проектів (робіт) та практик 
оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А (відмінно), В,С 
(добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною, 
семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-бальною шкалою. Підсумкові оцінки 
виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та навчальної 
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картки студента. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки 
(позитивні результати), навчальної картки та індивідуального навчального плану студента. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти 
відбувається унаслідок таких заходів: ґрунтовний підхід кафедри до їх планування і формулювання; постійною 
роз’яснювальною роботою зі студентами. ОП передбачає вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. 
Вхідний контроль проводиться викладачами на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі 
попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування студентів з метою розробки заходів надання 
індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. Поточний контроль проводиться 
викладачами на всіх видах аудиторних занять. Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводиться після 
вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль може проводитися у формі 
контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового 
проекту (роботи) тощо. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів  на проміжних або 
заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах дисциплін 
http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-kompyuternih-nauk. У них наводиться кількість балів, які 
здобувачі можуть отримати за виконання певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожною освітньою 
компонентою здійснює науково-педагогічний працівник на початку кожного семестру на першому занятті 
викладання дисципліни, де роз’яснює структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів з 
зазначенням відповідних форм та критеріїв за якими буде здійснюватись оцінювання здобутих знань та навичок. В 
подальшому при застосуванні того чи іншого контрольного заходу доводить до студентів вимоги до оцінювання. 
Терміни контрольних заходів регламентуються графіком освітнього процесу та розкладом на поточний семестр, що 
затверджуються ректором ДУТ та розміщуються на офіційному сайті до початку семестру.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна 
робота передбачає розв’язання складної задачі або проблеми у сфері комп’ютерних наук і передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій з метою розвитку існуючих знань та процедур. Кваліфікаційна робота 
виконується самостійно здобувачем вищої освіти. 
Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат відповідно до «Кодексу академічної доброчесності» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf та «Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових 
робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-
педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf та оприлюднюється у репозитарію університету.
Захист кваліфікаційної роботи проводиться відкрито і гласно. 
Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 
Комп’ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Крім того, процедура проведення контрольних заходів по 
кожному освітньому компоненту визначена в робочих навчальних програмах, що розробляються науково-
педагогічними працівниками кафедри. Оформлення та наповнення робочих навчальних програмах 
регламентується Збірником форм організаційних та навчально-методичних документів ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_44281331.pdf. Робочі навчальні програми обговорюються, погоджуються на 
засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку. На початку кожного семестру та в момент 
застосування контрольного заходу викладачі ознайомлюють здобувачів освіти з процедурою проведення та 
критеріями оцінювання. В ДУТ запроваджена система опитування студентів з метою отримання зворотного зв’язку 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r. Щорічно відбувається опитування студентів першокурсників  щодо їх адаптації до 
освітнього процесу ДУТ. Студенти в анкеті зазначають наскільки достатньо інформації їм надано щодо організації 
освітнього процесу. Результати опитування обговорюються та приймаються відповідні рішення на Вченій раді 
університету та на засіданнях кафедри

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів в процесі проведення підсумкових контрольних заходів забезпечується насамперед 
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прозорістю та публічністю процедури: в усіх навчальних аудиторіях ДУТ встановлено систему відеонагляду, що 
перешкоджає зловживанням та упередженості з боку екзаменаторів. Здобувачі вищої освіти до початку 
підсумкового оцінювання заходів ознайомлюються із формою та критеріями оцінювання знань. Підсумкове 
оцінювання зазвичай проводиться у форматі письмової роботи та/або тестового комп’ютерного опитування, що 
знижує рівень суб’єктивності оцінювання.
Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо 
перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів 
студентів, науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів http://surl.li/aftbf.
Для врегулювання конфліктних ситуацій розроблено проект Положення про вирішення конфліктних ситуацій у 
ДУТ http://surl.li/aftbh. Щорічно проводяться тематичні опитування студентів http://surl.li/aftbg, де студенти дають 
свою оцінку щодо вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. Результати опитування обговорюються та приймаються 
відповідні рішення на Вченій раді ДУТ та на засіданнях кафедри. Під час існування даної ОП випадків оскарження 
об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.  

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни 
допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати 
комісія, яка створюється директором інституту. Оцінка комісії є остаточною. Якщо студент був допущений до 
складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу 
спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. За наявності поважних причин, що документально 
підтверджені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 
ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь 
період навчання. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку 
нового семестру. Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів прописана у 
Положенні про організацію освітнього процесу (розділ 9.2) http://surl.li/kgno. Під час навчання здобувачів вищої 
освіти на даній ОП випадків відсутності здобувачів на екзаменах (заліках) не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою 
студента чи викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять 
завідувач кафедри і науково-педагогічні працівники кафедри, представники деканату, профспілкового комітету 
студентів та Студентської ради. Для більш детального врегулювання зазначених питань розроблено проєкт 
Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. На 
ОП оскарження результатів проведення контрольних заходів не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані в Кодексі академічної 
доброчесності - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; Інструкція щодо перевірки на академічний 
плагіат наукових робіт (авторефератів, дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт 
(бакалаврських, магістерських робіт, курсових робіт (проєктів)), навчально-методичних матеріалів (підручників, 
навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державного 
університету телекомунікацій з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Згідно з Кодексом академічної доброчесності здобувачі вищої освіти у випадку порушення академічної 
доброчесності можуть бути притягнені до відповідальності. Як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності на ОП використовуються регулярне інформування здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм 
академічної доброчесності; функціонує система перевірки курсових і бакалаврських робіт на антиплагіат, тощо. 
Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється відповідно до 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. та за допомогою  антиплагіатної Інтернет-системи (Е-mail: 
Ukrain@straireplagiarism.com) на основі внутрішньої бази документів університету та в Інтернеті на безоплатній 
основі. До офіційної перевірки  університету, студенти можуть самостійно перевірити кваліфікаційну роботу за 
допомогою безкоштовних програм (Etxt Antiplagiat), і ознайомити з результатами перевірки керівника 
кваліфікаційної роботи. На основі отримання звіту подібності експертна група кафедри, приймає рішення стосовно 
кваліфікаційної роботи. При потребі, для розгляду звіту подібності  кваліфікаційної роботи експертна група може 
залучати здобувача вищої освіти та його наукового керівника.
Процедура інформування здобувачів за ОП щодо дотримання норм академічної доброчесності закріплена 
підписанням ними декларації. Всі аудиторії університету обладнані відеокамерами, що унеможливлює списування 
при проведенні письмових іспитів.
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом: формування умов 
для розвитку взаємної довіри й поваги; інформування про необхідність дотримання правил академічної 
доброчесності; використання комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного 
плагіату; запровадження викладання в навчальної дисципліни “Методологія та організація проведення наукових 
досліджень” для вивченням вимог до написання письмових робіт та принципів самостійності роботи над 
письмовими завданнями; ознайомлення усіх учасників освітнього процесу з Кодексом академічної доброчесності 
http://surl.li/kgqy; підписання кожним учасником освітнього процесу Декларації про академічну доброчесність. 
Також, в межах ОП студенти та викладачі мали можливість відвідати он-лайн вебінар від Лариси Семененко, 
директора науково‐технічної бібліотеки, НТУ «ХПІ» на тему: «Академічна доброчесність», «Про якість наукових 
публікацій: Web of Science та Антиплагіат» від Clarivate та Антиплагіат (http://surl.li/ageue  ), захід від представників 
компанії StrikePlagiarism (http://surl.li/ageuh), НПП пройшли дистанційний курс від American Councils та AcademIQ 
(http://surl.li/agqda). 18.06.2020 пройшов Міжнародний семінар на тему: «боротьба з контрафактом та підробкою в 
період КОVID-19» з отриманням сертифікату на якому розглянуто питання академічної доброчесності. 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9149-o. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності» http://surl.li/kgqy,  учасники освітньо-наукового процесу несуть 
адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення академічної доброчесності. З метою виконання 
норм цього Кодексу в університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності http://surl.li/kgqw. Будь-
який учасник освітньо-наукового процесу, якому стали відомі обґрунтовані факти порушення академічної 
доброчесності чи наміри про можливість такого порушення, повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою. За 
результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не 
порушення академічної доброчесності. Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти 
передбачає повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; відрахування із ДУТ; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти 
пільг з оплати за навчання. Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 
передбачає з боку ЗВО відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; відмову в 
присудженні присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати участь у 
роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади. Випадків порушення академічної 
доброчесності в ході навчання за освітньою програмою не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів проводиться згідно з Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf, в якому передбачені процедури, направлені на 
оцінювання рівня професіоналізму претендента на посаду НПП. Під час оцінювання кафедра може запропонувати 
претенденту провести пробні лекції, практичні заняття, за результатами яких складається відгук про відкрите 
заняття. Кандидатури претендентів обговорюються на засіданнях кафедри. За результатами обговорення 
складається мотивований висновок про професійні якості претендентів. Рішення про рекомендацію/не 
рекомендацію приймається кафедрою шляхом таємного голосування. Рішення кафедри передається на розгляд 
Вченої ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, а потім – конкурсної комісії. Під час 
конкурсного добору беруться до уваги наступні показники: відповідність викладача ОП в цілому та певному 
освітньому компоненту (п. 37 Ліцензійних умов), досягнення у професійній діяльності (п. 38 Ліцензійних умов), 
рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової дисципліни, а також оцінка діяльності 
викладача здобувачами освіти через опитування https://cutt.ly/rjvuThY. При призначенні на роботу укладаються 
строковий трудовий договір (контракт). У додатку до контракту для обов’язкового виконання зазначаються 
показники, що визначають рівень наукової та професійної активності НПП на наступний термін обрання.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Співпраця з роботодавцями направлена на підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці: підготовка 
здобувачів вищої освіти за компетенціями роботодавців; залучення представників роботодавців до освітнього 
процесу та атестації випускників; оновлення матеріально-технічного забезпечення для проведення практичних 
занять та досліджень; проходження практик та стажувань здобувачів в компаніях-партнерах. Зацікавленість 
роботодавців у співпраці з кафедрою щороку зростає, про що свідчить динаміка кількості укладених договорів та 
меморандумів. Роботодавці залучаються до освітнього процесу шляхом: участі у засіданнях кафедри при 
обговоренні, оновленні, модернізації ОП та рецензуванні.
Відкрито та обладнано Навчально-науковий центр НРЕ - http://www.dut.edu.ua/ua/1498-navchalno-naukoviy-centr-
tehnologii-hewlett-packard-kursi-hewlett-packard, включено в навчальний процес курси з підготовкою до міжнародної 
сертифікації за програмами HP Professional level ATP Flex Network Solutions. ТОВ Евергрін Девелопмент проводить 
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безкоштовних курсів  Project Management. Щорічно кафедрою з представниками компанії Hewlett Packard Enterprise 
проводиться Науково-технічна конференція Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise в галузі ІТ та 
нові можливості їх вивчення і застосування http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1739_84226985.pdf .
Роботодавці ТОВ Евергрін Девелопмент, ТОВ Софела брали участь у перегляді і оновленні змісту навчальних 
дисциплін http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_20732556.pdf.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Представник компанії BlackwoodGames доцент Василенко В.В. та генеральний директор Консорціуму «Український 
центр підтримки номерів та адрес» Каргаполов Ю.В. проводять заняття з дисципліни проводить заняття з 
дисципліни Інтернет технології. Також, залучено до освітнього процесу представника компанії Evergreen М. 
Кравцова, яка проводить курси Project Management. Ці професіонали-практики проводять консультування при 
виконанні кваліфікаційної роботи магістра.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації НПП ДУТ https://cutt.ly/ejvoQrF, з метою професійного розвитку 
викладачів ОП в університеті діє наступна система: стажування викладачів у компаніях-партнерах; підвищення 
кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; тренінги; 
методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття наукового ступеня; присвоєння вченого звання. Зокрема, 
НПП, що викладають за даною ОП, а саме: Сторчак К.П., Сєрих С.О., Ільїн О.О., Василенко В.В., Жебка В.В. 
отримали наукові ступені та вчені звання саме в ДУТі. 
Викладачі ОП за останні пять років проходили підвищення кваліфікації не лише в Україні, а й за кордоном. За 
домовленістю ДУТ з Харбінським технологічним університетом Сторчак К.П. брала участь у Міжнародній 
конференції у Харбінському технологічному університеті http://surl.li/agywh. Професор Ільїн О.О. проходив 
стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у 
вищих навчальних закладах Польщі» протягом 20.06.-11.07.19р в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, доцент 
Василенко В. В. 28-30.09.2020 р. прийняв участь в II Міжнародній конференції “Development of scientific and 
practical approaches in the era of globalization”, Бостон, США.
НПП, що забезпечують підготовку за ОП проходили підвищення кваліфікації в ТОВ «Sophela»: «Програмні та 
апаратні платформи корпоративних інформаційних систем та перспективи їх розвитку з точки зору комп’ютерних 
наук», 10.04-20.10 2019р. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ДУТ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом університету, 
Колективним договором та Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf. 
Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі успіхи у 
науково-педагогічній діяльності. Крім того, матеріальна допомога надається науково-педагогічним працівникам на 
оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку з скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування 
тощо. Моральні заохочення застосовуються і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки 
ректора, грамота ректора, а також за поданням керівництва ДУТ на відзначення регіональними та відомчими 
відзнаками, сприяння у можливості навчання в аспірантурі та докторантурі. Результатом плідної роботи стала 
грошова нагорода від ректора викладачів кафедри за впровадження інновацій в навчальний процес. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В ДУТ проводиться постійна робота над покращенням матеріально-технічної бази. Відповідні заходи є складовою 
Стратегії розвитку ДУТ. Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-фінансовим 
відділом за погодженням із керівником ЗВО. Університет має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, 
комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх технологій, редакційний 
відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, 
медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та РН. Для реалізації ОП 
використовуються лабораторії кафедри: «Навчально-науковий центр технологій НРЕ», «Хмарних технологій», які 
оснащені сучасним обладнанням, що постійно поповнюється (останні закупівлі якого були у грудні 2020р.), які 
забезпечують реалізацію ОП. Також використовуються й інші лабораторії університету https://cutt.ly/8jiNJYA. 
Бібліотека ЗВО забезпечує інформаційну базу для досягнення визначених ОП цілей та РН, загальний фонд якої 
становить 166466 примірників. Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними матеріалами що постійно 
оновлюються і розміщуються в електронній бібліотеці http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729. В системі 
дистанційного навчання MOODLE розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали 
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http://dl.dut.edu.ua, що дає можливість досягати визначених програмою цілей та РН.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для виявлення та належного врахування потреб та інтересів студентів створений відділ соціальних та навчальних 
питань студентів, закріплені куратори академічних груп. Більшість питань вирішується за безпосередньою участю 
відповідних органів студентського самоврядування. Для визначення рівня потреб та інтересів проводиться щорічне 
опитування здобувачів вищої освіти http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r. Отримана інформація використовується під 
час прийняття відповідних управлінських рішень щодо розвитку інфраструктури та поліпшення освітнього 
середовища. Також, постійно проводиться робота по покращенню приміщень для перебування студентів у 
позанавчальний час: введено в експлуатацію новий студентський центр, оснащена тренажерна зала сучасними 
спортивними об’єктами різноманітної направленості, відремонтована їдальня, діє Центр культури та мистецтва. 
Крім того поводиться фінансування численних соціальних ініціатив – надання матеріальної допомоги, виплата 
соціальний стипендій, поліпшення умов проживання у студентських гуртожитках та ін. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В ДУТ значна увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища. На початку навчального року з 
усіма студентами проводиться вступний інструктаж щодо: видів та джерел небезпеки у навчальних приміщеннях, 
загальних правил поведінки під час освітнього процесу, ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ системи освіти України. В осінньо-зимовий період проводяться підвищені 
профілактичні заходи пов’язані з електробезпекою. В ДУТ визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення 
пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та 
експлуатацію засобів протипожежного захисту. У всіх аудиторіях університету є вогнегасники, розроблено і 
затверджено орієнтовний план евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення 
учасників освітнього процесу. Усі приміщення та умови для навчання студентів відповідають діючим санітарним 
вимогам. З урахуванням карантинних обмежень на вході в університет та в кожній аудиторії встановлено 
дезінфікувальний засіб, а під час перебування на території університету учасники освітнього процесу повинні 
дотримуватися маскового режиму. Підтримка психічного здоров’я здобувачів освіти забезпечується шляхом 
створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки на кафедрі, в інституті та в 
університеті. За час реалізації ОП звернень щодо проблем психічного здоров’я не було.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Університет створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки студентів під час 
навчання. Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації студентами індивідуальної 
освітньої траєкторії. Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора 
https://cutt.ly/CjviiBA, в кожній групі є куратор, який спільно з адміністрацією ДУТ та інституту проводить 
підтримку здобувачів ОП з організаційно-виховних питань навчання в ДУТ, проводить консультації та інформує про 
особливості освітнього процесу. Систематично проводяться години куратора, соціально-просвітницькі та 
інтелектуальні заходи. Комунікація викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час навчальних 
занять, консультацій тощо. Існує система інформаційної підтримки студентів, в тому числі забезпечення навчально-
інформаційними матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу 
https://cutt.ly/yjviygv.
Забезпечується можливість додаткового навчання: сертифіковані курси за технологіями Hewlett Packard, Oracle 
Certified Associate, Java SE 8 Programmer. Створено систему підтримки студентів у працевлаштуванні та сприяння 
кар’єрному росту. 
У разі конфліктних ситуацій до вирішення питань залучаються студентський актив, завідувач кафедри, працівники 
деканату або ректорату. Здобувачі ОП мають можливість звернутися через електронний ресурс 
http://www.dut.edu.ua/ua/519-v та залишити анонімне звернення, яке буде негайно розглянуте адміністрацією ДУТ. 
У ДУТ діє студентське самоврядування http://lsd.dut.edu.ua/, яке забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх 
участь в управлінні університетом. Положенням про студентське самоврядування 
http://lsd.dut.edu.ua/uploads/p_25_13575334.pdf визначається основні напрямками роботи: внесення адміністрації 
університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, 
розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та інших виплат студентам. Спільно з 
адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу 
стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В університеті навчаються студенти із 
пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій та 
інших видів соціальною допомоги. У ЗВО також передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами з 
метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання.
Кафедра регулярно проводить опитування студентів http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021. Результати 
опитування рівня задоволеності студентів (за 5-ти бальною шкалою):  соціальною підтримкою – 4,8, освітньою – 4,7; 
організаційною – 4,7 та інформаційно-консультативною підтримкою – 4,5. 

Сторінка 17



Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В ДУТ створено інклюзивне освітнє середовище для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 
урахуванням їхніх потреб та можливостей. В відповідності з вимогами та нормативами Державних будівельних норм 
України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти»; ДСТУ-НВ.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування 
будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших 
нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення введені розроблені Положення про інклюзивне навчання у 
ДУТ http://surl.li/kgvy та Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення в Університеті http://surl.li/kgwd. Наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід, створені 
умови для вільного пересування осіб з особливими освітніми потребами, встановлено підйомні платформ для 
маломобільних груп і таблички для аудиторій, надрукованих шрифтом Брайля. Для осіб з особливими освітніми 
потребами, під час вступу в ДУТ створюються пільгові умови вступу. Їх участь у конкурсному відборі передбачена 
Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного навчання для такої категорії осіб в ДУТ передбачає 
індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. Вступ осіб з особливими освітніми 
потребами на ОП не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Освітня діяльність ДУТ грунтується на принципах свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, 
інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. В університеті діє Кодекс Академічної 
доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, що визначає політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій, зокрема пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією. У студентів ДУТ є можливість скористатися електронною скринькою довіри 
http://www.dut.edu.ua/ua/519-v для письмового звернення щодо вирішення конфліктної ситуації. В ДУТ комісія з 
питань академічної доброчесності сприяє дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних 
конфліктів між учасниками освітнього процесу. У разі потреби вона перевіряє факти, після чого приймається 
рішення відповідно до чинного законодавства. Для врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи такі, що 
пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) розроблено Положення про вирішення 
конфліктних ситуацій в ДУТ, проект якого знаходиться на громадському обговоренні 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО пов’язаних з 
корупцією здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, 
що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону 
України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та звернень у ЗВО відбувається шляхом особистого 
прийому громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється 
письмово або усно, за його бажанням. 
На ОП проводилося опитування http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-
disciplin_kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy (на предмет виявлення корупції на кафедрі, 
сексуальних домагань, упередженого ставлення до здобувачів та ін.) За отриманими результатами за період 
реалізації ОП випадків звернень щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними 
домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП регламентується згідно з Положенням про 
освітні програми у ДУТ  (протокол № 1 Вченої ради ДУТ від 20.08.2020р. 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 4), http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. Ці 
документи регулюють процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП для 
всіх спеціальностей ДУТ. Це забезпечує єдиний підхід до контролю якості за реалізацією процедур, а також 
механізму вдосконалення. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура перегляду і оновлення ОП регламентується Положенням про ОП  у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. 
З метою оцінювання ОП щороку здійснюється моніторинг на предмет спроможності ДУТ забезпечити досягнення 
здобувачами вищої освіти програмних результатів, рівня задоволеності роботодавців та здобувачів.
Щорічний моніторинг ОП проведено у 2021р. з залученням здобувачів вищої освіти та роботодавців. За 
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результатами останнього перегляду було внесено зміни до ОП на основі рекомендацій акредитаційних комісій 
споріднених спеціальностей ДУТ та пропозицій стейкхолдерів, анкетування студентів, аналізу наявних ОП за 
спеціальністю КН у відкритих джерелах українських та закордонних ЗВО, вимог ринку праці та змін у законодавчій 
базі (протокол засідання кафедри Комп’ютерних наук № 12 від 19.04.2021 р.).
Компанія Hewlett Packard Enterprise запропонувала добавити тему «Побудова програмно-визначеної глобальної 
мережі (SD-WAN)» до робочої програми дисципліни «Проектування інформаційних систем»,  додати до ОП 
спеціальну компетентність СК16 та програмний результат навчання РН17, а їх формування забезпечити за рахунок 
введення теми «Хмарні обчислення та платформи НРЕ» в дисципліну «Технології хмарних обчислень».
Компанія Евергрін Девелопмент запропонувала для забезпечення РН7 ввести дисципліну «Проектування 
обчислювальних пристроїв».
За пропозицією доцента кафедри КН Іщерякова С.М. для забезпечення програмного результату навчання РН11 та 
побажань студентів приділити більше уваги технологіям програмування переведено дисципліну «Прикладні 
технології JAVA» з вибіркових в обов’язкові.
Доцент кафедри Штучного інтелекту Звенігородський О.С. запропонував додати до ОП спеціальну компетентність 
СК15 «Здатність проектувати системи штучного інтелекту», яка дозволить здобувачам вищої освіти отримати 
наступний програмний результат навчання РН15 «Уміти проектувати та розробляти системи штучного інтелекту та 
розпізнавання образів».
Із врахуванням пропозицій доцента кафедри ІПЗ Жебки В.В. до ОП додали загальну компетентність ЗК10 
«Здатність до опанування правового механізму у сфері інтелектуальної власності та його регулювання», яка 
дозволить здобувачам вищої освіти отримати наступний програмний результат навчання РН14 «Володіти знаннями 
з основ захисту інтелектуальної власності, авторського права».
Професор кафедри КН Шикула О.М. запропонувала додати до ОП спеціальну компетентність СК17 «Здатність 
використовувати сучасні методики освіти для проведення всіх видів навчальних занять у вищих та середніх 
навчальних закладах з математичних та ІТ-дисциплін», яка дозволить здобувачам вищої освіти отримати наступний 
програмний результат навчання РН16 «Уміти навчати інших та самонавчатися за різними аспектами професійної 
діяльності з метою підвищення рівня професійних та загальних компетентностей».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Під час перегляну ОП здобувачі вищої освіти надають свої пропозиції, які формуються на основі особистого 
спілкування з гарантом ОП, рішень органів студентського самоврядування, а також за результатами щорічних 
опитувань та участі студентів у роботі Вчених рад інституту та ДУТ. Анкети для щорічного опитування 
розробляються відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів. 
Результати анкетування http://surl.li/kfdq дають інформацію про пріоритети студентів щодо методів та форм 
викладання, рівня підготовки викладачів, режиму навчання, проявів корупції. Також, кафедра проводить 
анкетування студентів про рівень їхньої задоволеності змістом навчальних дисциплін 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-disciplin_kafedra-kompyuternih-
nauk-ta-informaciynih-tehnologiy. Всі пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, 
Вченої ради інституту та університету. Під час розробки ОП були враховані пропозиції здобувачів, а саме: у 
дисципліну «Прикладні технології JAVA» було введено тему «Функціональні інтерфейси», у дисципліну 
«Проектування обчислювальних пристроїв» було введено тему «Класифікація мікроконтролерів. Структура та 
система команд РІС-контролерів».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучаються органи студентського самоврядування. Згідно з 
«Положенням про студентське самоврядування» http://surl.li/kiiw органи студентського самоврядування беруть 
участь у навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 
студентами, студентами та представниками адміністрації, викладачами; спільно з відповідними структурними 
підрозділами ДУТ сприяють забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої 
допомоги студентам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах ДУТ. Органи 
студентського самоврядування аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації 
освітнього процесу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація щомісячно 
проводить зустрічі з Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо удосконалення освітнього 
процесу та поліпшення соціального статусу студентів. Крім того, представники Студентської Ради є членами Вченої 
ради ДУТ та входять до складу Координаційної ради з питань якості освіти та Комісії з питань академічної 
доброчесності і приймають активну участь у забезпеченні якості освіти та освітньої діяльності ДУТ. Студенти беруть 
участь в організації ярмарку вакансій,  студентських конференцій. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці активно залучаються до процесу перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Вони вносять 
пропозиції з актуалізації змісту дисциплін, удосконалення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення 
ОП, що відображено в протоколах кафедри. Формалізується їх участь шляхом рецензування ОП, кваліфікаційних 
робіт, проведенні аудиторих занять, укладанні угод щодо проходження практик. Кафедра тісно співпрацює з такими 
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фірмами-партнерами http://www.dut.edu.ua/ua/859-p, а саме: Віннком Україна, Hewlett Packard Enterprise, Евергрін 
Девелопмент, ІПРІ НАН України, Vodafone (проходження практики, де здобувачі вищої освіти за ОП КН набувають 
практичні навички та фахові компетентності в реальних умовах; стажування; проведення семінарів; 
працевлаштування випускників; участь у конференціях; виставках; надання програмно-апаратних комплексів; 
сертифікація). Роботодавці партнери кафедри беруть участь в освітньому процесі та формуванні освітньої програми 
про що свідчить розділ «Новини та події» http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9048-n. Також на ОП викладають 
фахівці-практики Каргаполов Ю.В. (Український центр підтримки номерів та адрес), Василенко В.В. 
(BlackwoodGames), які вносять в ОП сучасні тенденції розвитку ІТ-індустрії.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників проводиться через опитування в соціальних 
мережах, телефонне опитування, особисте спілкування. Результати спілкування з випускниками враховуються в 
якості пропозицій при розробці та перегляді освітніх програм. На сайті ДУТ постійно оновлюється веб сторінка з 
пропозиціями роботодавців про вакансії та вимоги до претендентів http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663.
Результати опитування випускників за ОП Комп’ютерні науки попередніх років не можуть бути представлені тому, 
що випуску ще не було. Траєкторія працевлаштування випускників з ОП ґрунтується на якості ОП, інноваційному 
змісті навчання відповідно до вимог роботодавців та включає ряд заходів, спрямованих на організацію зустрічей 
студентів та обговорення питань працевлаштування з майбутніми роботодавцями під час запрошення роботодавців 
до ДУТ, що сприяє зацікавленості студентів в майбутній професії. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Для виявлення недоліків в освітній діяльності ДУТ відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації 
постійно здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти http://surl.li/aftbg. До анкети включені питання 
стосовно якості освіти: якість вищої освіти в цілому; об’єктивність оцінювання викладачами рівня знань та вмінь під 
час проведення різних форм контролю; характеристика критеріїв оцінювання знань викладачами; задоволеність 
рівнем організації та проведення практик, лекцій, практичних занять; методів викладання, які для студентів є 
найважливішими. Також до  анкети включені питанням по організації навчального процесу: доступність 
інформаційних ресурсів, розклад занять, робота підрозділів ДУТ, прояви корупції. Таким чином, студенти мають 
змогу вносити корективи в організацію освітнього процесу, окреслювати очікування від предмету, впливати на 
якість викладацького складу. У ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП  істотних 
недоліків не виявлено. Моніторинг задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив достатній рівень їх 
задоволеності у контексті освітніх компонентів. Планове проведення моніторингів задоволеності здобувачами всіма 
компонентами ОП забезпечує можливість адекватного реагування на недоліки. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма другого (магістерського) рівня спеціальності 122 Комп’ютерні науки акредитується вперше.
Під час перегляду та оновлення ОП усі зауваження, рекомендації і побажання від роботодавців, здобувачів вищої 
освіти, академічної спільноти та інших стейкхолдерів були враховані як у частині компетентностей, так і у 
формулюванні програмних результатів навчання. Також було включено до навчального плану нові освітні 
компоненти відповідно до вимог проєкту стандарту та зауважень зацікавлених сторін.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДУТ всіляко сприяє залученню 
учасників академічної спільноти до системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 
Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме бере участь: у здійсненні 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та науково-технічної діяльності 
кафедри з використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; у 
підвищенні кваліфікації викладачів; у дотриманні норм академічної доброчесності та запобіганню проявам 
академічного плагіату. Питання забезпечення якості освіти, основних процедур її забезпечення постійно 
розглядаються на засіданнях кафедр, інститутів, ректорату, Вченої ради ДУТ. Щороку проводиться Навчально-
методичний збір, на якому кожний викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним 
наповненням своїх дисциплін та забезпеченістю цієї дисципліни інформаційними та матеріально-технічними 
ресурсами. 
Кафедра активно веде свої акаунти на Facebook, Viber, Telegram, де отримує зворотній зв'язок не тільки від 
академічної спільноти. Також, існує безкоштовний інформаційний портал, де викладені якісні курси 
http://surl.li/kiqn, який також допомагає викладачам у наповненні змісту освітніх компонентів.
Кафедра співпрацює з провідними фахівцями факультету інформаційних технологій КНУ ім. Т. Шевченка, Інституту 
проблем реєстрації інформації, Інституту проблем штучного інтелекту. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
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здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Для забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 
визначення відповідальних за неї в ДУТ створено Координаційну Раду. До Ради входять представники ректорату, 
інститутів, факультетів, кафедр, Студентської ради та ін. Відповідальними за здійснення процесів і процедур 
забезпечення якості вищої освіти є: навчально-методичний центр та навчально-методичні відділи, які відповідають 
за організацію, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу, організацію систематичного 
контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за діяльністю 
кафедр університету; організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, організацію спільної 
роботи з навчально-науковими інститутами та кафедрами. Відділ організації проведення підготовки та атестації 
аспірантів та докторантів відповідає за забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та 
сучасних методів управління й організації НДР студентів. Навчально-наукові інститути та кафедри відповідають за 
налагодження співпраці з підприємствами; залучення представників підприємств до освітнього процесу, 
організацію практик, а також за ефективне використання баз практик. Відділ моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації за своєчасний моніторинг та аналіз заходів з питань  забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf; Положенням про організацію освітнього процесу 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, (протокол Вченої ради ДУТ від 31.05.2021р. № 19), 
Колективним договором ДУТ, який схвалений Конференцією трудового колективу ДУТ від 29 вересня 2020р. 
зареєстрований: Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської в м. Києві районної державної 
адміністрації № 125-20 від 01.10.2020р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf, Кодексом академічної 
доброчесності ДУТ зі змінами (протокол Вченої ради ДУТ від 25.05.2020 р. № 18) 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf, договором про 
надання освітньої послуги між ДУТ та фізичною (юридичною) особою (у двох примірниках, один з яких – у 
здобувача вищої освіти), контрактами з науково-педагогічними працівниками, посадовими інструкціями (що 
знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-педагогічними працівниками). Доступність документів, якими 
регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, забезпечується їх розміщення на сайті університету. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри Комп’ютерних наук «Публічне обговорення освітньо-
професійних програм» розміщений проєкт ОП з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) http://www.dut.edu.ua/ua/2104-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-
kompyuternih-nauk.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри Комп’ютерних наук «Освітньо-професійні програми» 
розміщена ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1839-osvitno-profesiyni-programi-ka  fedra-kompyuternih-nauk. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
• Членство ДУТ в Міжнародному Союзі Електрозв'язку (ITU), який надає можливості формування сучасних 
спеціальних компетентностей з врахуванням світових вимог, сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 
освіти та НПП;
• інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття випускниками 
конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування спеціальних компетентностей, знань, умінь та 
навичок, відповідно до вимог роботодавців;
• наявність сучасного матеріально-технічного забезпечення кафедри дозволяє випускати не теоретика, а практика, 
готового до вирішення складних практичних занять в області ІТ;
• залучення до освітнього процесу провідних фахівців з компаній-партнерів, спрямоване на опанування 
здобувачами вищої освіти сучасних і перспективних технологій;
• можливість отримання міжнародних сертифікатів в межах освітнього процесу, які підтверджують знання та вміння 
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відповідно до вимог роботодавців;
• створення всіх умов для розвитку самостійної та творчої роботи студентів, розкриття тонкощів майбутньої 
професії;
• забезпечення дружнього, творчого освітнього середовища та психологічного комфорту під час навчання, що є 
підґрунтям швидкої адаптації студентів до вимог освітнього процесу та того, щоб студенти могли знайти своє місце у 
студентському колективі та в соціальному житті;
• розширена співпраця із закордонними і вітчизняними компаніями і організаціями (Hewlett Packard Enterprise, 
Kyiv IT-cluster, ЛанТек, Vodafone, Евергрін Девелопмент, Віннком Україна, ІПРІ НАН України).
Слабкі сторони ОП:
• складність організації міжнародної мобільності;
відсутність практики використання дуальної освіти за час реалізації ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З метою підготовки конкурентоспроможного випускника для високотехнологічного та інноваційного розвитку 
держави та створенні умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості за ОП  передбачається 
упродовж 3 років відповідно до Стратегії розвитку університету планується:
• розширити співпрацю із закордонними і вітчизняними підприємствами;
• продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази;
• забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення 
складних практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових методик навчання;
• налагодити взаємодію з випускниками ДУТ за ОП для поширення університетських цінностей, взаємодопомоги, 
встановлення зворотного зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу;
• сприяти підготовці молодих кадрів - кандидатів (докторів філософії) і докторів наук для потреб Університету;
• здійснювати підготовку майбутніх працівників, викладачів та науковців із числа кращих магістрів;
• збільшити обсяг фінансування наукових досліджень за рахунок виконання науково-дослідних робіт на замовлення 
компаній та фірм-партнерів кафедри;
• брати участь у міжнародних проектах шляхом здійснення спільних наукових досліджень з іноземними 
партнерами, а також представлення результатів наукових здобутків Університету на міжнародних наукових та 
науково-практичних конференціях, семінарах і виставках;
• налагодити співпрацю з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної 
мобільності як здобувачів вищої освіти так і науково-педагогічних працівників кафедри, створення StartUp та 
спільних бізнес-проектів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Толубко Володимир Борисович
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Дата: 28.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

підсумкова 
атестація

ПП 6.2.11 
Положження про 

маг роботу.pdf

feulfeRSJRXLbgG4i
H09sczpkyqO6MciW

mLuPMJrPHI=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій 
HP» 
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel 
Pentium CPU G3240 (3.10 GHz), 
4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 
Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 
- 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 
Comware – 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 
3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 
2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 
2 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма PUTTY для 
протоколів віддаленого доступу, 
включаючи SSH, Telnet, Freeware 
Licence;
2. програма Http Traffic Generator, 
Freeware Licence;
3. програма DHCP Server, 
Freeware Licence; 
програма управління великими 
мережами HPE Intelligent 
Management Center 5.0 
(спеціальний доступ до програми 
надано компанії Hewlett Packard 
Enterprise).
4. Вбудований в сервер 
програмно-апаратний комплекс 
“iLo”;
5. Додатки до “iLo”: програма 
“HP SIM”, програма “HP SSA”, 
програма “HP Power Advisor”, 
https://sizersllb.itcs.hpe.com/sb/inst
alls/HPEPowerAdvisor.zip, 
Freeware Licence.
6. Програма Oracle Java, 
Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
7. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Навчальна лабораторія №219 
«Технологій штучного 
інтелекту»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1) Комп’ютери DELL Intel Core i5 
18 шт. (2020 р.),
2) Проектор Acer X118 1 шт (2019 
р.)
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware 
Licence;



2) Програма Neuroph Studio-
Windows, scilab-6.1.0, Mini_es_2_0 
(Freeware license);
3) Програма SWI-Prolog,, 
Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware 
Licence;
5) Програма JADE, Freeware 
Licence;
6) Програма Neural Network 
Wizard 1.7, Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware 
Licence.
Програмний комплекс для 
організації дистанційного 
навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення
Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Системний блок Everest 
Enterpise 7600 у складі: Ryzen 3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 
Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, 
кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 
шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 
рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-
V/Windows 10, Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/D
ownloads, Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-
project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware 
Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, 
Freeware Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?
id=2929, Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, 
Edubuntu Linux  
https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/serv
er, Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technol
ogies/appdev/sql-developer.html, 
Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence;
10. програма windows server 2016 
trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence.
програма Windows 10 Enterprise / 
LTSC 2019 Build 18363.628, 
Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, 
Freeware license 
(https://visualstudio.microsoft.com/
ru/downloads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/stud
io
7. Програма Oracle Java, Freeware 
license 8 
(https://www.oracle.com/technetw



ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
8. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Переддипломна 
практика

практика ПП 6.2.10 
Переддипломна 
практика.pdf

fldWXiyYXSPTCJdG
JnbR4gQCS5h7TWE

KdWSx8t9OpAo=

Матеріально-технічне 
забезпечення та програмне 
забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Науково-дослідна 
практика

практика ПП 6.2.09 Науково-
дослідна 

практика.pdf

sovoANABDXTZsIRy
t7/KmUbk9VWDvaO

pDPqiGp0TCPg=

Матеріально-технічне 
забезпечення та програмне 
забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Науково-педагогічна 
практика

практика ПП 6.2.08 Науково-
педагогічна 

практика-1.pdf

0jgogjW4r1aHbNkm
EzVW41PCnTiitdwu

EX4Pdk6Dr+U=

Матеріально-технічне 
забезпечення та програмне 
забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Технології хмарних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.07 
Технології хмарних 

обчислень.pdf

4MBFycJDQ7AzGaty
UEM4UfCqsUe9M8q

LYbNWxT3Mdhc=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Системний блок Everest 
Enterpise 7600 у складі: Ryzen 3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 
Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, 
кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 
шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 
рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-
V/Windows 10, Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/D
ownloads, Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-
project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware 
Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, 
Freeware Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?
id=2929, Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, 
Edubuntu Linux  
https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/serv
er, Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technol
ogies/appdev/sql-developer.html, 
Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence;
10. програма windows server 2016 
trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence.
програма Windows 10 Enterprise / 
LTSC 2019 Build 18363.628, 
Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, 
Freeware license 
(https://visualstudio.microsoft.com/
ru/downloads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/stud



io
7. Програма Oracle Java, Freeware 
license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
8. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.06 
Проектування 

обчислювальних 
пристроїв.pdf

cJPseZlJ91Jc6RGep9
E89c3iamr/U+CSVs

OmT4c9qzo=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Системний блок Everest 
Enterpise 7600 у складі: Ryzen 3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 
Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, 
кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 
шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 
рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-
V/Windows 10, Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/D
ownloads, Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-
project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware 
Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, 
Freeware Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?
id=2929, Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, 
Edubuntu Linux  
https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/serv
er, Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technol
ogies/appdev/sql-developer.html, 
Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence;
10. програма windows server 2016 
trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence.
програма Windows 10 Enterprise / 
LTSC 2019 Build 18363.628, 
Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, 
Freeware license 
(https://visualstudio.microsoft.com/
ru/downloads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/stud
io
7. Програма Oracle Java, Freeware 
license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
8. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.



Технології 
інтелектуального 
аналізу даних

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.05 
Технології інт обр 

даних.pdf

N9XB7hsGn5b00SM
e7B6h1soIv+jVfiW2w

HqLjWiAG2o=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних 
технологій»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Системний блок Everest 
Enterpise 7600 у складі: Ryzen 3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 
Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, 
кeyboard, mouse.- (2019 рік) – 26 
шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 
рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-
V/Windows 10, Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/D
ownloads, Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-
project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware 
Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, 
Freeware Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?
id=2929, Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, 
Edubuntu Linux  
https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/serv
er, Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technol
ogies/appdev/sql-developer.html, 
Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence;
10. програма windows server 2016 
trial 
https://www.microsoft.com/en-
us/cloud-platform/windows-server-
trial, Freeware Licence.
програма Windows 10 Enterprise / 
LTSC 2019 Build 18363.628, 
Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, 
Freeware license 
(https://visualstudio.microsoft.com/
ru/downloads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/stud
io
7. Програма Oracle Java, Freeware 
license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
8. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Прикладні технології 
JAVA  

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.04 
Прикладні 
технології 
JAVA.pdf

LvXs3lz+FRFm/RcE
+oxbCbhxNeyoSxRFj

+phAVLxOsI=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій 
HP» 
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel 
Pentium CPU G3240 (3.10 GHz), 
4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 
Gen10 1 шт.



4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 
- 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 
Comware – 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 
3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 
2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 
2 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма PUTTY для 
протоколів віддаленого доступу, 
включаючи SSH, Telnet, Freeware 
Licence;
2. програма Http Traffic Generator, 
Freeware Licence;
3. програма DHCP Server, 
Freeware Licence; 
програма управління великими 
мережами HPE Intelligent 
Management Center 5.0 
(спеціальний доступ до програми 
надано компанії Hewlett Packard 
Enterprise).
4. Вбудований в сервер 
програмно-апаратний комплекс 
“iLo”;
5. Додатки до “iLo”: програма 
“HP SIM”, програма “HP SSA”, 
програма “HP Power Advisor”, 
https://sizersllb.itcs.hpe.com/sb/inst
alls/HPEPowerAdvisor.zip, 
Freeware Licence.
6. Програма Oracle Java, 
Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
7. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Технології штучного 
інтелекту

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.03 
Технології ШІ.pdf

aA+evZgimD319ehB
ACckvvmEIK09Zi6M

o5JcUafhIsw=

Навчальна лабораторія №219 
«Технологій штучного 
інтелекту»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1) Комп’ютери DELL Intel Core i5 
18 шт. (2020 р.),
2) Проектор Acer X118 1 шт (2019 
р.)
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware 
Licence;
2) Програма Neuroph Studio-
Windows, scilab-6.1.0, Mini_es_2_0 
(Freeware license);
3) Програма SWI-Prolog,, 
Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware 
Licence;
5) Програма JADE, Freeware 
Licence;
6) Програма Neural Network 
Wizard 1.7, Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware 
Licence.
Програмний комплекс для 
організації дистанційного 
навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Технології прийняття 
рішень

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.02 Техн прий 
рішень.pdf

xzFiGLMySN0wEsX/
hqWJL1Vigeb7HOUf

2U+BQQoVK5w=

Лабораторія № 225 Інтернет 
речей компанії Vodafone.
Матеріально-технічне 



забезпечення:
1) Комп’ютери Everest Enterpise 
7600 (2019 рік) – 15 шт.;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT 
(2017 рік) – 2 шт.;
3) Проектор Acer X113 – 1 шт.
Програмне забезпечення: 
Protege 5.0 (Freeware license)
https://protege.stanford.edu/downl
oad/protege/5.0/binaries/ 
Програмний комплекс для 
організації дистанційного 
навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Проектування 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ПП 6.2.01 
Проектування 
інформаційних 

систем.pdf

1C8pizpV9KJmooW
DZelOHmsZpPD0X
M1aCGjdIs83XGI=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій 
HP», «Лабораторія технологій 
ORACLE» 
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel 
Pentium CPU G3240 (3.10 GHz), 
4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 
Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 
- 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 
Comware – 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 
3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 
2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 
2 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма PUTTY для 
протоколів віддаленого доступу, 
включаючи SSH, Telnet, Freeware 
Licence;
2. програма Http Traffic Generator, 
Freeware Licence;
3. програма DHCP Server, 
Freeware Licence; 
програма управління великими 
мережами HPE Intelligent 
Management Center 5.0 
(спеціальний доступ до програми 
надано компанії Hewlett Packard 
Enterprise).
4. Вбудований в сервер 
програмно-апаратний комплекс 
“iLo”;
5. Додатки до “iLo”:
програма “HP SIM”, Freeware 
Licence;
програма “HP SSA”;
програма “HP Power Advisor”, 
https://sizersllb.itcs.hpe.com/sb/inst
alls/HPEPowerAdvisor.zip, 
Freeware Licence.
6. Програма Oracle Java, 
Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetw
ork/java/javase/downloads/jdk8-
downloads-2133151.html), Freeware 
Licence;
7. Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), 
Freeware Licence.

Організація 
проведення наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ЗК.6.1.04 
Організація 
проведення 

наукових 

1YHKhM9bPYVlt7JE
RxZXDa6fD3sbkuH+

9zY1YcPBFxM=

Лабораторія № 325 Технологій 
Blockchain.
Матеріально-технічне 
забезпечення:



досліджень.pdf 1) Комп’ютери Everest Enterpise 
7600 (2019 рік) – 20 шт.;
2) Проектор Accer ET241 (2019 
рік) – 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office.
Програмний комплекс для 
організації дистанційного 
навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

навчальна 
дисципліна

ЗК 6.1.03 
Педагогіка та 

психологія у ВШ.pdf

ufGIBAd0o9bpv0VC
XikfAsUVxr5sq64BO

UMdfKcG6vQ=

Навчальна лабораторія № 405 
«Мовна лабораторія»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1) Комп’ютер HPG-2 MT 
(моніторASUS,Wi-Fi-адаптер, 
TP-Linkkb, комп’ютерна 
мишкаHP, навушники SVENAP-
670 MVBlack) (2017 року) -12 шт.
2) Колонки MICROLAB 2.0 B-56 
Black, 1 комплект.
3) Відеопроектор OrtomaDS 346, 
проекційний екран AVScreen 
3V100MMV, (2017 року) - 1шт.
Програмне забезпечення:
Програмний комплекс для 
організації дистанційного 
навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

навчальна 
дисципліна

ЗК 6.1.02 
Математичні 

методи 
моделювання та 

організації 
процесів.pdf

U3U6mHAliv4oVlDI
Mf80f+dIqcnxyW79

Oj4ZrRZqyrI=

Навчальна лабораторія №517 
«Лабораторія вивчення вищої 
математики»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1) Сиcтемний блок Celeron G1810 
2,6 GHz (виробник Україна),у 
складі: Intel Celeron CPUG 1610, 
2,6 GHz, 4 Gb, HDD 500 Gb; 
клавіатура, миш, (2013 року) - 21 
шт.
2) Монітор Philips 196 V35 B, 
(виробництва Китай) (2013 року  
- 20 шт.
3) Монітор Philips227E4 L, 
(виробництва Китай) (2013 року) 
- 1 шт.,
4) Багатофункціональний 
пристрій (принтер, сканер) HP 
Laser Jet ML212nfMFP 
(виробництва Китай), (2013 
року) - 1 шт.
5) Інтерактивна дошка -1 шт.
6) Мультімедійний 
інтерактивний проектор 
Panasonic PT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року 
випуску.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010 WORD, 
EXCEL,  MATLAB, MATHCAD, NET 
CRAKER PROFESSIONAL, 
Спеціальне програмне 
забезпечення Maxima, Freeware 
Licence.

Захист професійної 
діяльності в галузі

навчальна 
дисципліна

ЗК 6.1.01 Захист 
професійної 
діяльності в 

галузі.pdf

35gw8/mOSMSiK6B
a4s1DmdIYXKTsvOe

E1VwOpuTC7/4=

Навчальна лабораторія №1 
«Безпеки життєдіяльності»
Матеріально-технічне 
забезпечення:
1) Проектор Acer X1223H 
(MR/JPR11.001), 20.05.2019
2) Лабораторні стенди – 4.
3) Прилади вимірювання 
основних метеорологічних та 
електромагнітних показників 
середовища у навчальному 
приміщенні.



 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

380493 Шикула 
Олена 
Миколаївна

Професор 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. 
Т.Г. Шекченка, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 000510, 

виданий 
10.03.1999, 

Атестат 
професора 

12ПP 09523, 
виданий 

16.05.2014

45 Технології 
хмарних 
обчислень

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.4, 
38.7, 38.8, 38.12.

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1. Шикула О.М., 
Куценко О.І. Розробка 
кроссплатформених 
Web-додатків на 
Javascript // Zbior 
artykulow Naukowych. 
– Naukowa I 
praktyczna nauka 
swiatowa: problemy i 
innovacje. – Inzynieria 
I technologia. – Sopot 
(PL), 31.10.2017. – 
Warzawa, 2017. – Str. 
21-27. 
2. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Можливості 
технології доповненої 
реальності в 
транспорті та інших 
важливих  галузях // 
Збірник наукових 
праць Державного 
університету 
інфраструктури та 
технологій 
«Транспортні системи 
та технології». - К.: 
ДУИТ, 2018. - Вип.32, 
№ 2. –С.53-60.
3. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Розробка 
кросплатформеного 
програмного додатку 
для управління 
квадрокоптером // 
Збірник наукових 
праць Державного 
університету 
інфраструктури та 



технологій 
«Транспортні системи 
та технології». – К.: 
ДУИТ, 2019. - Вип.33, 
№ 2. –С.50-63.
4. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Розробка 
кросплатформеного 
програмного 
комплексу для 
керування дроном // 
Наукові праці 
Національного 
університету харчових 
технологій. – 2019. - Т. 
25, № 3. - С. 7-18.
5. Удалова М.С., 
Шикула О.М. 
Моделювання 
взаємодії 
електромобіля із 
зарядною станцією на 
основі реалізації Open 
Charge Point Protocol 
// Збірник наукових 
праць Державного 
університету 
інфраструктури та 
технологій 
«Транспортні системи 
та технології». – К.: 
ДУИТ, 2020. – Вип.35. 
–С.135-145.
6. Глушенко O.A., 
Шикула О.М. 
Розробка мобільного 
додатка - гри на 
платформі Android // 
Водний транспорт. – 
Київ, ДУІТ, 2020.- 
Випуск 2 (30). – С. 96-
103.
7. Гузенко З.М., 
Шикула О.М Розробка 
веб-сервісу-агрегатора 
лікарів та медичних 
закладів // Водний 
транспорт. – Київ, 
ДУІТ, 2020.- Випуск 2 
(30). – С. 104-111.
38.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Шикула О.М. 
Дизайн Web-cторінок: 
HTML+CSS: 
Навчальний посібник. 
- К.: ІПДО НУХТ, 
2017. ─ 59с.  
2. Шикула О.М. 
Комп’ютерні 
інформаційні 
технології: 
Навчальний посібник 
– К.: ІПДО, 2018. – 
360 с.
3. Шикула О.М. Вступ 
до сучасного Web-



дизайну: 
HTML5+CSS3: 
Навчальний посібник. 
- К.: ІПДО НУХТ, 
2019. ─ 240с.
4. Шикула О.М. 
Основи 
комп"ютерного 
дизайну: Навчальний 
посібник. К.: ДУІТ – 
2020. – 245 с. 
5. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., 
Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., 
Щербина І.С. Вступ до 
комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2021. – 
245 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/729
/view/2175
38.4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Методи 
та засоби 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій». – К.: 
ДУІТ, 2019. – 21 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
комп’ютерного 
дизайну». – К.: ДУІТ, 
2019. – 17 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Програмування для 
Internet». – К.: ДУІТ, 
2019. – 18 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Технології 
мультимедіа». – К.: 
ДУІТ, 2019. – 18 с.
38.7) Участь участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 



постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад.
1. Член 
Спеціалізованої ради 
К 26.820.04 по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.05 
– Комп’ютерні 
системи та 
компоненти.
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.
1. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
фахового журналу 
«Транспортні системи 
і технології» 
38.12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шикула О.М., 
Куценко О.І. Розробка 
кроссплатформених 
Web-додатків на 
Javascript // Zbior 
artykulow Naukowych. 
– Naukowa I 
praktyczna nauka 
swiatowa: problemy i 
innovacje. – Inzynieria 
I technologia. – Sopot 
(PL), 31.10.2017. – 
Warzawa, 2017. – Str. 
21-27.
2. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Доповнена реальність. 
Можливості AR-
технологiй // Збірник 
тез науково-
методичної 
конференції ДУІТ. – 
Ч. 2. - Київ, 26-29 
березня 2018 року. – 
К.: ДУІТ, 2018. - С. 



271-272.
3. Тарновський Є.С., 
Шикула О.М. 
Актуальні питання 
використання 
інформаційних 
технологій в освіті // 
Тези доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих вчених 
КНУКіМ 
«Інформаційні 
технології в 
соціокультурній сфері, 
освіті, економіці та 
праві». (18-19 квітня 
2018 р.). – К.: 
КНУКіМ, 2018. –С. 
156-157.
4. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Використання AR-
технологій в 
транспорті та інших 
суспільно важливих 
галузях // 
Зб.наук.праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Транспорт і 
логістика: Проблеми 
та рішення». (До 100-
річчя Національної 
академії наук України. 
– Одеський 
національний 
морський університет. 
– Одесса, 23-25 травня 
2018 р.). – Одесса: 
КУПРИЕНКО СВ, 
2018. –С. 374-375.
5. Федоров А.В., 
Шикула О.М. 
Розробка системи 
керування 
квадрокоптером на 
основі плати 
ARDUINO та ESP // 
Тези доповідей 
студентської науково-
практичної 
конференції 
«Комп’ютерні 
інформаційні 
технології. Сучасні 
проблеми науки»/ 
Секції «Інформаційні 
технології 
програмування», 
«Програмна 
інженерія», 
«Комп’ютерна 
інженерія», 
«Комп’ютерні науки», 
(Київ, Університет 
«Україна», 12-15 
травня 2018 р.). - С. 
49-51.
6. Ковальчук О.М., 
Шикула О.М. 
Створення веб-ресурсу 
для векторного методу 
розв’язку задач // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих учених  



"Інформаційні 
технології в 
соціокультурній сфері, 
освіті та економіці" 
(Київ, КНУКіМ, 17-18 
квітня 2019 р.). - С. 61-
63.
7. Кудєнцов П.Г., , 
Шикула О.М. 
Розробка WEB-
орієнтованої системи 
«Інтернет-магазин 
трубок для 
тютюнопаління» // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих учених  
"Цифрова економіка 
та інформаційні 
технології" (Київ, 
ДУІТ, 15-16 квітня 
2020 р.), с. 53-55.
8. Наку К.А., Шикула 
О.М. Розробка 
мобільного додатку 
для розвитку логічних 
здібностей // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів 
і молодих учених  
"Цифрова економіка 
та інформаційні 
технології" (Київ, 
ДУІТ, 15-16 квітня 
2020 р.), с. 74-76.  
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
«Програмні засоби 
для проведення 
математико-
статистичного 
аналізу» АА 
02070938/00778-17 
від 22 лютого 2017 
року, Національний 
університет харчових 
технологій. Інститут 
післядипломної 
освіти.
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
«Використання Coral 
Draw в науковій 
роботі» № 4/2149 від 
1лютого 2019 року, 
Національний 
університет харчових 
технологій. Інститут 
післядипломної 
освіти.

321618 Іщеряков 
Сергій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
кандидата наук 

TH 110856, 
виданий 

13.07.2019, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004440, 
виданий 

05.09.1996

29 Проектування 
обчислювальн
их пристроїв

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 30.12, 
38.15, 30.19. 

38.1 Наявність не 



менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Oleksandr Pliushch, 
Viktor Vyshnivskyi, 
Volodymyr Tolubko, 
Vadym Mukhin, Serhii 
Ishcheryakov, Mykhailo 
Okhramovych, Vitalii 
Loza, Performance 
Study of Spread 
Spectrum Systems with 
Hard Limiters. Modern 
Education and 
Computer Science 
Press. I. J. Computer 
Network and 
Information Security, 
2020, 5, 1-15. 
https://www.researchg
ate.net/publication/346
660569_Performance_
Study_of_Spread_Spec
trum_Systems_with_H
ard_Limiters (Scopus).
2. Плющ О. Г., 
Вишнівський В.В., 
Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Використання 
скремблюючих 
кодових 
послідовностей на 
основі примітивних 
поліномів в 
телекомунікаційних 
мережах 
інформаційних 
систем. // Зв'язок. – 
2020 №2. – С. 7-55.
3. Плющ О. Г., 
Вишнівський В.В., 
Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Дослідження 
характеристик 
скремблюючої кодової 
послідовності на 
основі примітивного 
поліному дев’ятого 
порядку в 
телекомунікаційних 
мережах 
інформаційних 
систем. // Зв'язок. – 
2020 №3. – С. 36-44.
4. Плющ О. Г., 
Вишнівський В. В., 
Толюпа С. В., 
Прокопов С. В., 
Іщеряков С. М.  
Інтегральний 
показник оцінювання 
характеристик 
налаштування 
адаптивних антенних 
решіток у 
телекомунікаційних 
мережах 
інформаційних 
систем. // Зв'язок. – 
2020 №4. – С. 41-49.
5. Іщеряков С.М., 



Каргаполов Ю.В., 
Космінський Р.В., 
Піскун О.О. Методика 
фрактального 
розрахунку 
споживання трафіку 
комп’ютерної мережі 
на основі методу 
мультифракційного 
хвилевого 
перетворення журнал 
«Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку, №4, – 2019, – 
с.74-79.
6. Демидов Д.Д., 
Щербина І.С., Трінтіна 
Н.А., Штіммерман 
А.М., Іщеряков С. М.  
Розроблення 
алгоритмів 
машинного навчання 
для рекомендаційної 
системи вибору 
музичних композицій. 
// Зв'язок. – 2020 №6. 
– С. 64-66.
38.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., 
Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., 
Щербина І.С. Вступ до 
комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2021. – 
245 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/729
/view/2175
38.12) Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
- друк статей на 
інтернет ресурсах
1. Публікація на 
Інтернет ресурсі DOU. 
Сергій Іщеряков. 
Дуальна освіта: як 
втримати ІТ-мізки в 
Україні, 2017.
https://dou.ua/lenta/co
lumns/dual-education-
in-ukraine/
2. Публікація на 



Інтернет ресурсі 
Українська правда. 
Сергій Іщеряков. ЗНО 
з інформатики: які 
зміни у освіті 
невідворотні та 
необхідні. 2017. 
https://life.pravda.com.
ua/columns/2017/02/1
/222365/
3. Публікація на 
Інтернет ресурсі 
Українська правда. 
Сергій Іщеряков. 
Дуальна освіта – ми 
розпочали. Перші 
висновки. 2017.
https://life.pravda.com.
ua/columns/2017/09/1
4/226445/
4. Сергій Іщеряков. 
Україні терміново 
потрібне ЗНО з 
інформатики. 
http://novyny.ostriv.in.
ua/publication/code-
74C6372C94027/list-
8C72DA5726
- виступи на 
всеукраїнських ІТ-
форумах 
5. Сергій Іщеряков. 
Дуальна освіта в ІТ, 
зтякою перемагають 
сткдент, ВНЗ, 
компанія та держава. 
2017.
https://www.youtube.c
om/watch?
v=DohLnoFizvA 
6. Сергей Ищеряков. 
Синергия: IT бизнес и 
IT образование. 2016
https://www.youtube.c
om/watch?
v=dhvs4BKjVMk&t=79s

- інтерв’ю на 
муніціпальних та 
корпоративних 
інтернет ресурсах
7. Сергій Іщеряков, 
Галина Двояк. Як 
готують айтішників. 
05.12.2019.
https://www.vezha.org
/sergij-ishheryakov-ta-
galyna-dvoyak-yak-
gotuyut-ajtishnykiv-
video/ 
8. Сергій Іщеряков,  
Ірина Іщерякова. Чи 
всі бажаючі зможуть 
бути хорошими 
програмістами? 
12.08.2019.
https://www.vezha.org
/sergij-ishheryakov-ta-
iryna-ishheryakova-
chy-vsi-bazhayuchi-
zmozhut-buty-
horoshymy-
programistamy-audio/ 
9. Cергій Іщеряков, 
Єгор Бублик, 
Владислав Баланчук. 
Розбудова та розвиток 
профільної школи. 
11.01.2019. 
https://www.vezha.org
/rozbudova-ta-



rozvytok-profilnoyi-
shkoly/ 
10. Ярослав Гуменюк, 
Cергій Іщеряков. ІТ 
технології. 26.09.2018.  
https://www.vezha.org
/yaroslav-gumenyuk-
ta-cergij-ishheryakov-
it-tehnologiyi/
11. Дуальна освіта – 
поєднання роботи і 
навчання, коли 
молодого спеціаліста 
навчальний заклад 
готує разом із 
підприємством. Сергій 
Іщеряков – керівник 
“Фундації розвитку 
інновацій”, Іван 
Саміляк – студент 1-го 
курсу ДУТ, стажист 
київської філії 
міжнародної IT-
компанії Ciklum. 
10.01.2018.  
https://www.vezha.org
/sergij-ishheryakov-ta-
ivan-samilyak-audio/
12. Сергій Іщеряков. 
Цікава прикладна 
освіта. 2017. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=CQ-
lN5r7fFs
13. Cергій Іщеряков, 
Оксана Біла Виховуєм 
нове IT-покоління. 
2017. 
https://youtu.be/xq9ce
_c-29g.
30.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 



провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
 - Керівництво 
студентами 
Антоновим Віталієм та 
Саміляком Іваном, які 
отримали диплом 1-го 
ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт в 
галузі “Інженерія 
програмного 
забезпечення” 2017-
2018 н.р. 
38.15) Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 



журі III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): 
- Член журі фінальних 
етапів XVII та XVIII 
Всеукраїнських 
турнірів юних 
інформатиків 
30.19) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член громадської 
організації «Академія 
технічних наук 
України». Секція 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення». 
(Реєстраційний 
№1465416 в Єдиному 
реєстрі громадських 
об’єднань).
Підвищення 
кваліфікації:
1. ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 
розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 
10.04-20.10.2019 р.

99994 Щербина 
Ірина 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Лінгвіст, 
Диплом 

кандидата наук 
KД 058813, 

виданий 
08.05.1992, 

Атестат 
доцента ДЦ 

004501, 
виданий 

18.04.2002

35 Технології 
інтелектуально
го аналізу 
даних

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.11, 
38.12, 38.14, 38.19, 
38.20. 

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Сиротенко І. С., 
Щербина І. С., 
Сторчак К. П., Тушич 
А. М., Фокін В. І. 
Аналіз ефективності 
використання 



нейронних мереж на 
прикладі 
багатошарового 
персептрона та мережі 
Кохонена // Зв’язок. – 
2020. – №5(147). – 
С.22-26. 
2. Щербина І. С., 
Ласкавий Д. В. 
Порівняльна 
характеристика 
сучасних методів 
розпізнавання людей 
на основі 
комп’ютерного 
оброблення їх 
зображення Зв’язок. – 
2020. – №3. – С.24-28.
3. Кривенко І. М., 
Ільїн О. Ю., Щербина 
І. С. Удосконалення 
алгоритму фільтрації 
цифрових зображень 
за допомогою 
сплайнового фільтра в 
середовищі Matlab. 
Зв’язок. – 2020. – №1. 
– С.33-35.
4. Ісса С. М., Щербіна 
І. С. Прогнозування 
аномалій на 
автоматизованому 
виробництві на основі 
методів штучного 
інтелекту. Зв’язок. – 
2019. – №4. – С.44-46.
5. Буков Р.Д., 
Щербина І.С., 
Негоденко О.В., 
Тихонов Є.С. 
Розроблення та 
навчання нейронної 
мережі для 
розпізнавання 
символів. Зв’язок. – 
2020. – № 6. – С. 33-
38.
6. Щербина І.С. 
Методи шифрування 
текстової інформації 
за допомогою 
блокчейн технологій 
Дзима А. В., І.С. 
Щербина І.С., -  
Журнал "Зв'язок",  
№6, 2020,  47-49.
7. Щербина І.С. 
Розроблення 
алгоритмів 
машинного навчання 
для рекомендаційної 
системи вибору 
музичних композицій 
Демидов Д. Д., 
Щербина І. С., 
Трінтіна Н. А., 
Штіммерман А. М., 
Іщеряков С. М. -  
Журнал "Зв'язок",  
№6, 2020,  69-70.
38.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 



(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., 
Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., 
Щербина І.С. Вступ до 
комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2021. – 
245 с.

38.11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
1. Оператор 
мобільного звязку 
Vodafone Украина - 
Договір про 
співпрацю 
№101117/10-2017.
2. ТОВ «УКРОН» - 
Договір про 
співпрацю № 03/18 
від 03.09.18 та у межах 
виконання 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою «Про 
надання послуг у 
сфері інформатизації 
та виконанню робіт з 
консультаційної та 
практичної допомоги 
у створенні 
платформи для 
реалізації проекту 
системи контролю 
управління будинком 
ОСББ».
38.12) Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Участь у проекті 
“Університет без 
кордонів” для 
підлітків на сході 
України в якості 
лектора та ментора з 
ІТ напрямку  (ГО 
“Новий 
Донбас”)https://newdo
nbas.org/proekt-
universytet-bez-
kordoniv/ 
2. Участь у проекті 
“Школа 
документалістики та 
медіа DocUaDrem” у 
якості лектора та 
ментора із 
впровадженню ІТ 



технологій за 
підтримки 
Українського 
культурного фонду 
https://www.facebook.c
om/DocUaDream , 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=DBlXNS4yHlo  
3. “О рынке труда и 
образовательных 
курсах” , 
опубликовано на 
портале для 
программистов ДОУ, 5 
апреля 2017 года 
https://dou.ua/forums/
topic/20296/?
ref=email&utm_source
=transactional&utm_m
edium=email&utm_ca
mpaign=reply-
comment#1086746
4. “Цифрові 
комунікації в 
глобальному просторі” 
–  розробка частини 
онлайн курсу на 
платформі Prometheus  
2017 рік 
https://courses.promet
heus.org.ua/courses/co
urse-
v1:Prometheus+ITArts1
01+2017_T1/about 
5. Як допомогти 
школярам обрати 
професію? Литовські 
та українські експерти 
разом напрацьовують 
відповіді. 2019  
https://www.prostir.ua
/?news=yak-
dopomohty-
shkolyaram-obraty-
profesiyu-lytovski-ta-
ukrajinski-eksperty-
razom-napratsovuyut-
vidpovidi
38.14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 



складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
- Керівництво 
студентом Шелєг М.Г., 
який отримали 
диплом 1-го ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт в 
галузі “Інженерія 
програмного 
забезпечення” 2018-
2019 н.р.

38.19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член Інтернет 
суспільства (ISOC -
Internet Society).



38.20) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше 5 років;
З 1994-2016 р.р. на 
посаді директора ПП 
«СІТЕС».
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача: 
1. ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 
розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 
10.04-20.10 2019 р. 

263827 Ільїн Олег 
Олександров
ич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
0911 Лазерна 

та 
оптоелектронн

а техніка, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007331, 

виданий 
01.02.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001696, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037238, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

професора AП 
001334, 
виданий 

16.12.2019

11 Прикладні 
технології 
JAVA  

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.5, 
38.8, 38.12, 38.13, 
38.19, 38.20. 

38.1) Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
1. Melnyk Yurii1, 
Matsko Olexander, Ilin 
Oleh, Hnidenko 
Nikolay, Dakova Larisa, 
Dakov Serhii, 
Domracheva Kateryna, 
Dovzhenko Nadiia.  The 
Process of Network 
Flows Distribution 
based on Traffic 
Engineering Method. 
International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering.  Volume 
8, No.6, November – 
December 2019, p. 
3036-3042. (SCOPUS) 
http://www.warse.org/
IJATCSE/static/pdf/file
/ijatcse60862019.pdf   
(журнал включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
SCOPUS).
2. Vitalii Savchenko, 
Oleh Ilin, Nikolay 
Hnidenko, Olga 
Tkachenko, Oleksander 
Laptiev, Svitlana 
Lehominova. Detection 
of Slow DDoS Attacks 
based on User’s 



Behavior Forecasting. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research.  
Volume 8, No.5, May 
2020, p. 2019-2025.   
(SCOPUS)  
http://www.warse.org/
IJETER/static/pdf/file/
ijeter90852020.pdf 
(журнал включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
SCOPUS).
3. 
V.Tolubko,V.Vyshnivsky
i, V. Mukhin, H.Haidur, 
N.Dovzhenko, O. Ilin, 
V.Vasylenko. Method 
for Determination of 
Cyber Threats Based on 
Machine Learning for 
Real-Time Information 
System. I.J. Intelligent 
Systems and 
Applications, 2018, 8, 
11-18. (журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
SCOPUS). 
4. Ільїн О. О. Аналіз 
уразливості  
інформаційного 
ресурсу вищого 
навчального закладу 
та класифікація 
загроз інформаційної 
безпеки / О. О. Ільїн, 
С. О. Сєрих, В. В. 
Вишнівський // 
Науково-технічний 
журнал «Сучасний 
захист інформації». – 
К.: ДУТ, 2017. – №1. – 
С. 66–72.
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/dataprot
ect/article/view/1414/13
47 
5. Ільїн О.О. Модель 
оцінювання 
професійної 
активності науково-
педагогічного 
персоналу на основі 
когнітивної карти 
подання показників // 
Науково-практичний 
журнал «Зв'язок». – 
К.: ДУТ, 2017. – № 2. – 
С. 6–10. 
http://con.dut.edu.ua/i
ndex.php/communicati
on/article/view/1609/15
39 
6. Ільїн О.О. 
Концепція побудови 
інформаційної 
технології управління 
навчальним процесом 
на основі 
рефлексивного 
управління // 
Науково-виробничий 
збірник «Наукові 
записки УНДІЗ». – 
К.:УНДІЗ, 2017. – 
№2(46). – С. 48–53.
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/sciencen



otes/article/view/1565/1
495 
7. Ільїн О.О. 
Когнітивний підхід 
щодо формування та 
оцінки компетенції 
спеціалістів для галузі 
ІКТ // Науковий 
журнал 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології». – К.: ДУТ,  
2017. – №1(54). – С. 
61–66.
http://tit.dut.edu.ua/in
dex.php/telecommunic
ation/article/view/1527
/1458 
8. Hnidenko O. М., 
Hnidenko М. P., Ilin O. 
O. The increasing of 
dynamic accuracy of the 
auto adjustments of 
frequency system in 
radio-receivers 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. 2018. 
№3(60). с.45-55. 
http://tit.dut.edu.ua/in
dex.php/telecommunic
ation/article/view/2057
/1956 
9. Ільїн О.О., 
Коваленко Д. С та ін. 
Деякі практичні 
аспекти реалізації 
мультипрограмного 
вирішення 
балансування 
навантаження на 
сервери 
інформаційного 
ресурсу // Науково-
практичний журнал 
«Зв'язок». – К.: ДУТ, 
2019. – № 2. – С. 17–
22. 
http://con.dut.edu.ua/i
ndex.php/communicati
on/article/view/2265/2
186 
38.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Ільїн О.О. 
Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом 
у вищому 
навчальному закладі. 
Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, 
Г.І. Гайдур, В.В. 
Вишнівський, А.П. 
Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017.  – 
296 с.
38.4) Наявність 
виданих навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., 
Ільїн О.О. Побудова 
SDN мереж. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2019. – 
190 с. 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/96/v
iew/1710 )
2. Ільїн О.О. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
диципліни 
"Прикладні 
алгоритми та 
структури даних" для 
студентів 2-го курсу 
спеціальності 122 - 
Комп’ютерні науки  – 
Київ: ДУТ, 2020. – 10с.
3. Ільїн О.О. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
диципліни 
"Прикладне 
програмування JAVA" 
для студентів 1-го 
курсу спеціальності 
122 - Комп’ютерні 
науки– Київ: ДУТ, 
2020. – 8с.
4. Ільїн О.О. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійного 
виконання 
практичних завдань з 
дисципліни 
«Прикладні 
алгоритми та 
структури даних» – 
Київ: ДУТ, 2020. – 41 
с. 
(http://dn.dut.edu.ua/
mod/folder/view.php?
id=20687 )
38.5) Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня
Захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук з 
спеціальності 05.13.06 
в 2017р, тема 
дисертації 
«Інформаційна 
технологія управління 
підготовкою 
конкурентоздатного 



випускника вищого 
навчального закладу 
на основі 
когнітивного 
моделювання»
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Член редакційної 
колегії журналу 
«Зв’язок» видання 
Державного 
університету 
телекомункацій 
(http://con.dut.edu.ua/
index.php/communicat
ion/article/view/2513/2
416 )
38.12) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Ільїн О.О. Гра на 
мові Java для студента 
1-го курсу – легко! 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-9518-
gra-na-movi-java-dlya--
studenta-1-go-kursu-
%E2%80%93-
legko_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публікації: 22-06-
2021)
2. Ільїн О.О. 
Досягнення студентів 
1-го курсу 
спеціальності 122 
комп’ютерні науки 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-9435-
dosyagnennya-
studentiv-1-go-kursu-
specialnosti-122-
kompyuterni-
nauki_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публікації: 03-06-
2021)
3. Ільїн О.О. 
Екосистема Java 



(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-9047-
ekosistema-
java_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публікації: 19-02-21)
4. Ільїн О.О. 
Застосування UML 
(частина 3). Діаграма 
класів - CLASS 
DIAGRAM 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-8002-
zastosuvannya-uml-
chastina-3-diagrama-
klasiv----class-
diagram_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публікації: 19-02-
2020)
5. Ільїн О.О. 
Застосування UML 
(частина 2). Діаграма 
послідовності - 
SEQUENCE DIAGRAM 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-7897-
zastosuvannya-uml-
chastina-2-diagrama-
poslidovnosti---
sequence-
diagram_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публчікації: 24-01-
2020)
6. Ільїн О.О. 
Застосування UML в 
дипломних роботах 
(http://www.dut.edu.ua
/ua/news-1-626-7758-
zastosuvannya-uml-v-
diplomnih-
robotah_kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-
tehnologiy, дата 
публікації: 28-11-
2020).
38.19) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Членство у 
міжнародній спільноті 
Інституту інженерів 
електротехніки та 
електроніки (IEEE)
2. Членство у 
освітньому підрозділі 
спільноти Інституту 
інженерів 
електротехніки та 
електроніки 
(Education Society 
IEEE)
3. Членство у 
міжнародній ІТ- 
асоціації ISOC (ISOC -
Internet Society).
38.20) Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше 5 років;
З 2005-2012 р.р. на 
посадах інженера та 



заступника 
начальника 
Інформаційно- 
обчислювального 
відділу ДУІКТ.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Курси 
програмування Java 
EE (IT Center), 2013р.
2. Сертифікація HP 
ATA:
- HP ATA – Connected 
Devices, May 27, 2016.
- HP ATA – Networks, 
May 27, 2016.
- HP ATA – Servers and 
Storage May 30, 2016.
- HP ATA – Cloud, May 
30, 2016.
2. ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 
розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 
10.04-20.10 2019 р.
3. Сертифікат рівня В2 
№ 24978,  виданий 
17.12.2018 року "The 
first Kyiv State Courses 
of Foreign Languages".
4. Стажування за 
темою 
«Інтернаціоналізація 
вищої освіти. 
Організація 
навчального процесу 
та інноваційні методи 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
Польщі»  пройдено на 
протязі 20 червня-11 
липня 2019 року в 
університеті Collegium 
Civitas, м. Варшава, 
Польща (Certificate 
NR22/2019 by 
Collegium Civitas).

355920 Вальченко 
Олександр 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
та 

природничих 
дисциплін

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012928, 
виданий 

09.01.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
002118, 
виданий 

17.06.2004

14 Захист 
професійної 
діяльності в 
галузі

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 38.1, 38.2, 38.3, 
38.4, 38.8.

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І. 
Глєбова О.І. Гігієнічні 



аспекти охорони 
здоров’я мешканців 
забруднених 
територій. - Київ: ГО 
«Інститут 
інноваційної освіти», 
2017. - С.178 – 182.
2. В.Б. Толубко, В.С. 
Сергєєва, Є.В. 
Гаврилко, О.І. 
Вальченко, Д.Г. 
Оленєв. Спосіб 
комплексної оцінки 
чутливості організму 
до дії 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону. Патент 
України на корисну 
модель № 124662 UA 
МПК (2018.01), А61В 
5/00, А61В 
5/0205(2006.01), А61В 
5/107(2006.01), А61В 
5/16 (2006.01). / - 
№124662; 
завл.03.11.2017; опубл. 
25.04.2018. – Бюл. № 
8/2018.
3. Сергєєва Л.А., 
Оленєв Д.Г., 
Вальченко О.І., 
Глєбова О.І. 
Порівняльний аналіз 
впливу на організм 
людини 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону від 
мобільників та 
комп’ютерів. – Київ: 
ГО «Інститут 
інноваційної освіти», 
2018. – С. 141 – 147.
4. Сергєєва Л.А., 
Оленєв Д.Г., 
Вальченко О.І., 
Глєбова О.І. 
Рекомендації щодо 
визначення 
чутливості організму 
людини до 
електромагнітного 
радіохвильового 
випромінювання – 
Журнал «Альманах 
науки». -2019.- № 5/1 
(26) - С.15-17.
5. Оленєв Д.Г., 
Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І. 
Рекомендації щодо 
професійного відбору 
осіб, які працюють в 
галузі 
телекомунікацій. – 
Проблеми охорони 
праці, промислової та 
цивільної безпеки: – 
К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. - 
С.329 - 333.
6. Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І., 
Сергєєва В.С., Глєбова 
О.І. Формування 
акцентуацій характеру 
особистості в сучасних 
умовах підвищеного 



електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону // ISSN 
2079-0325 (p). 
Український вісник 
психоневрології. – 
2020. – Т.28, випуск 2 
(103). – С. 42 – 46. 
DOI: https://doi 
org/10.36927/2079-
0325-v28-is2-2020-8
7. Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І., 
Сергєєва В.С., Оленєв 
Д.Г., Глєбова О.І.  
Вплив 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону на 
вегетативне 
забезпечення серцево-
судинних реакцій 
організму людини // 
ISSN 1019-5297-DOI 
10.31640 - Журнал 
«Лікарська справа», 
2018, №1-2, С.56 – 62. 
(журнал включено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
SCOPUS).
38.2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. В.Б. Толубко, В.С. 
Сергєєва, Є.В. 
Гаврилко, О.І. 
Вальченко, Д.Г. 
Оленєв. Спосіб 
комплексної оцінки 
чутливості організму 
до дії 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону. Патент 
України на корисну 
модель № 124662 UA 
МПК (2018.01), А61В 
5/00, А61В 
5/0205(2006.01), А61В 
5/107(2006.01), А61В 
5/16 (2006.01). / - 
№124662; 
завл.03.11.2017; опубл. 
25.04.2018. – Бюл. № 
8/2018.
38.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).



1. Вальченко О.І., 
Гунченко О.М., 
Сергєєва Л.А., Глєбова 
О.І. Соціальна та 
екологічна безпека 
життєдіяльності. 
Частина 1. Теоретичні 
основи екологічної та 
соціальної безпеки 
життєдіяльності: Курс 
лекцій. Навч. 
посібник, - Київ: 
НУБіП України, 2018. 
171 с.
2. L. Sergeeva, O. 
Glebova, O. Valchenko 
Diet for IT 
professionals. From the 
course of lecture on 
labor protection in the 
field of 
telecommunications. – 
ISBN-978-613-9-
89874-9. - Lap 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2019. - 62 р.
3. L. Sergeeva, D. 
Olenev, O. Valchenko 
Safe work of an IT-
specialist. Or how to 
determine your 
sensitivity to the EMR 
radio frequency range? 
- ISBN-978=620-0-
28430-3. - Lap 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2019. - 88 
р.
38.4) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Електронний ресурс 
у системі Moodle 
«Захист професійної 
діяльності в галузі».
2. Електронний ресурс 
у системі Moodle 
«Соціальна та 
екологічна безпека 
життєдіяльності».
3. Електронний ресурс 
у системі Moodle 
«Безпека 
життєдіяльності».
4. Електронний ресурс 
у системі Moodle 
«Основи охорони 
праці».
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 



керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.
1. Наконечний В.С., 
Вальченко О.І. 
(відповідальний 
виконавець), 
Гунченко О.М., 
Сергєєва Л.А., Глєбова 
О.І. та ін.. Аналіз 
методів 
радіолокаційного 
виявлення людей під 
завалами при 
надзвичайних 
ситуаціях. – 
Технічний звіт з НДР 
№  держреєстрації 
0115U004192, 2015 р., 
заключний 2017 р. – 
137 с.
2. Вальченко О.І. 
(науковий керівник), 
Сергєєва Л.А., 
Гунченко О.М., 
Оленєв Д.Г. та ін.. 
Екологічні аспекти 
електромагнітного 
випромінювання та 
його вплив на людину 
і навколишнє 
середовище. – 
Технічний звіт з НДР 
№ держреєстрації 
0115U004191, 2015 р., 
заключний, 2018 р. – 
177 с.
3. Вальченко О.І. 
(науковий керівник), 
Сергєєва Л.А., 
Гунченко О.М. та ін. 
Вплив 
здоров’язбережувальн
их технологій 
фізичного виховання 
на зміцнення 
здоров’я, підвищення 
розумової 
працездатності 
студентів та 
формування системи 
профілактичних 
заходів щодо 
зниження ризику 
професійної 
захворюваності в 
галузі інформаційних 
технологій».
Реєстаційний номер 
0118U004797.
Підвищення 
кваліфікації: 
Головний навчально-
методичний центр 
Держпраці (2018 р.) 
Пройшов навчання за 
програмою для 



викладачів з охорони 
праці вищих 
навчальних закладів і 
виявив потрібні 
знання законодавчих 
актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання 
домедичної допомоги 
потерпілим, 
електробезпеки, 
пожежної безпеки, 
посвідчення № 123-
18-2.

8308 Сторчак 
Каміла 
Павлівна

завідувач 
кафедри 
інформацій
них систем 
та 
технологій, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 008140, 

виданий 
18.12.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051895, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040598, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
001716, 

виданий 
14.05.2020

18 Технології 
прийняття 
рішень

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.4, 
38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 
38.19. 

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Tantsiura, A., 
Bondarchuk, A., Ilin, 
O.,Tkachenko, O., 
Storchak, K.The image 
models of combined 
correlation-extreme 
navigation system of 
flying robots // 
International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2019 
(https://doi.org/10.305
34/ijatcse/2019/058420
19). 
2. Savchenko Vitalii, 
Zaika Viktor, 
Trembovetskyi 
Maksym, Shuklin 
German, Berkman 
Liubov, Storchak 
Kamila, Rolin Ihor. 
Composite 
Radioisotope Coating 
Parameters and 
Reflecting 
Characteristics  
Calculation Selection 
Method.// 
International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2019 
(https://doi.org/10.305
34/ijatcse/2019/608520
19) 
3. Гаманюк І.М., 
Негоденко О.В., 
Сторчак К.П. 
Дзядович О.С. Варіант 
оцінювання 
опрацювання вимог зі 
створення системи 
підтримання 



прийняття рішень. 
Зв’язoк. 2021. № 1.  C. 
45�49. 
4. Сторчак К.П., 
Вишнівський В.В., 
Гніденко М.П., Ільїн 
О.О., Гайдур Г.І.
Модель єдиного 
інформаційного 
простору управління 
навчальним процесом 
Зв’язoк. 2017. № 1.  C. 
30�34. 
5. Мeльник Ю.В., 
Стoрчак К.П. 
Пoбудoва 
узагальнeнoї 
нeйрoмeрeжeвoї 
мoдeлі ієрархічнoгo 
управління мeрeжeю 
зв’язку. Зв’язoк. 2017. 
№ 5. С. 46�51.
6. ШушураО.М., 
БондарчукА.П., 
СторчакК.П., 
Золотухіна 
О.А.Формалізація 
задачі управління в 
інтелектуальних 
інформаційних 
технологіях на 
принципах нечіткої 
логіки. Зв'язок №3 
(139), 2019, с. 
7. Золотухіна О.А., 
Бондарчук А.П., 
Сторчак К.П., 
Негоденко О.В., 
Штіммерман А.М., 
Резнік С.Ю. Методи 
побудови віртуальних 
лабораторій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології №3 (64), 
2019 с.83-89. 
8. Сторчак К.П., 
Машков О.А., Косенко 
В.Р. Технологія 
застосування методів 
ранжування 
показників якості для 
синтезу структури 
складної системи. 
Зв'язок №5 (141), 
2019, с.27-34.
9. Тушич А.М., 
Сторчак К.П., 
Бондарчук А.П. 
Вимоги до 
інтелектуальних 
систем аналізу даних 
та їх класифікацій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології №1 (62), 
2019 с.31-36. 
38.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).



1. Сторчак К.П., 
Ткаленко О.М., 
Маркіна О.А. 
Технологія VoIP. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–120с. 
2. Сторчак К.П., 
Ткаленко О.М. 
Системи розподілу 
інформації. Навч. 
посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–98с. 
3. Сторчак К.П., 
Ткаленко О.М., 
Полоневич О.В., 
Чорна В.М. Технології 
програмної комутації. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–104 с. 
4. Полоневич О.В., 
Косенко В.Р., Сторчак 
К.П., Ткаленко О.М. 
Теорія інформаційних 
процесів та систем. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–104 с.  
5. Полоневич О.В., 
Косенко В.Р., Сторчак 
К.П., Ткаленко О.М. 
Інформаційні мережі. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–92 с.  
6. Сторчак К.П., 
Ткаленко О.М., 
Полоневич О.В., 
Косенко В.Р., Чорна 
В.М., Пошук, обробка 
та анліз інформації. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2018.–132 с. 
7. Сторчак К.П., 
Тушич А.М., Ткаленко 
О.М., Чорна В.М., 
Миколайчук В.Р. 
Основи 
інформаційних 
технологій. Навч. 
посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2019.–150 с. 
8. Сторчак К.П., 
Ткаленко О.М. 
Розподіл інформації в 
системах 
інтегрованого доступу. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2019.–58 с.
9. Сторчак К.П., 



Миколайчук В.Р., 
Тушич А.М. Robotics. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2019.–100 с. 
10. Сторчак К.П., 
Бондарчук А.П., 
Каграманова Ю.К., 
Свердлюк Б.І. 
Моделювання 
інформаційних 
систем. Навч. 
посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2021.–125 с. 
11. Сторчак К.П., 
Бондарчук А.П., 
Срібна І.М., Яковенко 
Н.Д., Тушич А.М. 
Системи підтримки 
прийняття рішень. 
Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2021.–126 с. 
12. Сторчак К.П., 
Тушич А.М., Срібна 
І.М., Яковенко Н.Д., 
Кравець Д.В. 
Технології Інтернет 
речей. Навч. посібник, 
підготовлено для 
студентів закладів 
вищої освіти – Київ: 
ДУТ, 2021.–70 с. 
38.4) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Електроний курс у 
системі Moodle 
«Системи підтримки 
прийняття рішень».
2. Електроний курс у 
системі Moodle 
«Моделювання 
інформаційних 
систем».
3. Електроний курс у 
системі Moodle 
«Технології Інтернет 
речей».
38.5) Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступіню доктора 



технічних наук, 
диплом ДД № 008140, 
2018 р.,  спеціальність 
05.13.06 –  
«Інформаційні 
технології».  
38.6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
1. Керівництво 
здобувача Довженка 
Тимура Павловича. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеню кандадата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.12.13 
Радіотехнічні пристрої 
та засоби 
телекомунікацій
«Методика побудови 
системи активного 
управління чергою 
пакетів буфера і 
маршрутизатора в 
TCP/IP-мережах з 
використанням REM-
регуляторів», 2017, ДК 
№ 045433, 12.12.2017.
2. Керівництво 
здобувача Тушич 
Аліни Миколаївни. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії PhD за 
спеціальністю 123 
Комп’ютерна 
інженерія «Методика 
побудови 
інтелектуальної 
системи аналізу даних 
на основі нейронних 
мереж»; 2021, ДР № 
001489, 26.04.2021.
38.7) Участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад.
1. Офіційне 
опонування дисертації 
Думича Степана 
Степановича. Методи 
та алгоритми 
підвищення 
ефективності 
комутації 
інформаційних 
потоків у оптичних 
транспортних 
мережах. - Дисертація 
канд. техн. наук за 
спеціальністю 05.12.02 
– телекомунікаційні 
системи та мережі. 
Національний 
університет Львівська 
політехніка, 2017. 
2. Офіційне 
опонування дисертації 
Дехтяр Марини 



Михайлівни. 
Інформаційні моделі 
та метод управління 
енергоефективністю 
дорожньо-ремонтних 
робіт. Дисертація 
канд. техн. наук за 
спеціальністю 05.13.06 
– Інформаційні 
технології. 
Національний 
транспортний 
університет, 2021.
3. Офіційне 
опонування дисертації 
Перепеліцина Сергія 
Олександровича. 
Технологія 
налаштовування 
радіомережі в умовах 
завад інтеграцією 
методів 
маршрутизації та 
самонавчання. 
Дисертація канд. техн. 
наук за спеціальністю 
05.13.06 – 
Інформаційні 
технології. 
Національний 
авіаційний 
університет, 2021.
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 
«Інформаційні 
технології». 
5. Член 
спеціалізованої вченої 
ради  Д 26.861.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.12.02 - 
Телекомунікаційні 
системи та мережі; 
05.12.13 - 
Радіотехнічні пристрої 
та засоби 
телекомунікацій; 
05.12.20 - 
Оптоелектронні 
системи.
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 



наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.
1. Науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Розробка системи 
активного управління 
чергою пакетів у 
мережах ТСР/ІР з 
використанням REM-
регуляторів» 
(реєстраційний номер 
0119U101284); 
2. Науковий керівник 
ініціативної 
держбюджетної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Визначення області 
прийняття рішень 
бортового 
радіолокаційного 
датчика цілі» (№ 
05/17);  
3. Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Дослідження 
обробки траєкторної 
інформації в 
вимірювальних 
обчислювальних 
системах»; 
4. Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Аналіз ринку та 
дослідження 
перспектив розвитку 
комп'ютерно-
інформаційного 
обладнання».
5. Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Дослідження 
методики взаємодії 
об’єктів сучасних 
гетерогенних мереж».
6. Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Рекомендації по 
застосуванню 
обладнання MikroTik 
для віртуальних 
приватних мереж 
(VPN)».
7. Член редакційної 
колегії наукового 
фахового журналу 
«Зв’язок», 
включеного до 
переліку фахових 
видань України.
38.19) Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 



об’єднаннях.
1. Членство у 
міжнародній ІТ-
асоціації ISOC. 
2. Членство у 
Міжнародному союзу 
електрозв'язку (МСЕ), 
структурного 
підрозділу Організації 
об'єднаних націй.
Захист професійної 
діяльності в галузі
Підвищення 
кваліфікації:
- Національна 
академія педа-
гогічних наук України 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СП 
35830447/2874-18,  
Термін навчання 
16.04.18 – 16.11.18. 210 
годин/7 кредитів.
- Свідотство №25352 
від 21.07.19 видане 
КПНЗ «Перші 
Київські державні 
курси іноземної 
мови». Володіння 
англійською мовою на 
рівні В2.
2. Сертифікати:
- «Cisco Networking 
Academy», сертифікат, 
«Introduction to IoT», 
25.01.2021
- Huawei, сертифікат, 
«Trainer IoT», 
06.10.2020.

55223 Сєрих Сергій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Київське вище 
військове 
училище 

зв'язку, рік 
закінчення: 

1980, 
спеціальність:  
Електронно-

провідний 
зв'язок, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026525, 

виданий 
26.02.2015

44 Проектування 
інформаційних 
систем

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.8, 
38.14, 38.19.

38.1) Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
Наукометричні бази 
Scopus або Web of 
Science Core Collection.
1. Semon Bohdan , 
Bondarchuk Andrii , 
Vyshnivskyi Viktor , 
Sierykh Serhii , Haidur
Halyna, Kalashnyk-
Rybalko Myroslava , 
Safarian Marat  The 
electromagnetic
waves scattering 
evaluation on the 
composite material 
fractal structure with
radioisotope elements .-  



International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer
Science and 
Engineering. - October 
2019. - Scopus Indexed 
-  ISSN. 2278-3091, Р
2273-2276 Режим 
доступу:
http://www.warse.org/
IJATCSE/static/pdf/file
/ijatcse64852019.pdf
2. Вишнівський В. В., 
Зінченко О. В., Катков 
Ю. І., Сєрих С. О. 
Державний 
університет 
телекомунікацій, Київ. 
Інформаційні 
характеристики 
інтелектуальних 
систем // Зв’язок. – 
2018. – №2. – С.14-19. 
3. Сєрих С. О. 
Підвищення 
завадозахишеності 
каналів управління 
комплексів 
безпілотних літальних 
апаратів Вишнівський 
В. В. (Vyshnivskyi 
V.V.), Сєрих С. О. 
(Sierykh S.O.), Катков 
Ю. І. (Katkov Yu.I.) 
Наукові праці УНДІЗ.-
2018.-№ 1 С 23-30 
4. Вишнівський В. В., 
Зінченко О. В., Катков 
Ю. І., Сєрих С. О. 
Статичні 
інформаційні 
показники якості 
інтелектуальних 
систем 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. 2018. 
№1(58)- С 14-21.
5. Катков Ю.І. Оцінка 
процесів 
функціонально-
структурної 
реорганізації 
організаційно-
технічної системи / 
Вишнівський В.В., 
Бондарчук А.П., 
Катков Ю.І., Сєрих 
С.О. //Системи 
управління, навігації 
та зв'язку, 2018, 
випуск 1(47)- С.44-47.
6. Сєрих С. О. 
Підвищення 
ефективності малого 
бізнесу через 
використання 
хмарних сервісів. 
Катков Ю. І. (Katkov 
Yu. І.), Звенігородский 
О. С. (Zvenigorodsky O. 
S.), Сєрих С. О. 
(Sierykh S. O.), Бурсак 
В. В. (Bursak V. V.). 
Наукові праці УНДІЗ.-
2020.-№ 2 С 33-44.
38.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 



електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 
5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., 
Сєрих С.О., Зінченко 
О.В., Прокопов С.В. 
Конвергентна 
мережна 
інфраструктура. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2019. – 
182с.
- Гніденко М.П., 
Гайдур Г.І., Сєрих 
С.О., Перспективні 
компоненти та засоби 
інфокомунікаційних 
технологій. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2017. – 
168с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/188
8/view/2024
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
- НДР 2017 
«Дослідження засобів 
діагностування 
телекомунікаційних 
мереж». РК 
0114U000403 – 
відповідальний 
виконавець.
- НДР 2018 
«Дослідження 
надійності 
телекомунікаційних 
мереж». РК 
0114U000404 – 
відповідальний 
виконавець.
38.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 



організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
- керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Апаратні засоби 
інформаційних 
систем».
38.12) Наявність 
науково-популярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;

1. Сєрих С.О., Полозов 
Д.О. РОЗРОБКА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
МЕРЕЖІ 
ПІДПРИЄМСТВА З 



ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
MICROSOFT 
МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 
ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ», 
ДУТ, К. грудень 
2020р. – С. 40 - 42. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf 
2. Сєрих С.О., 
Мукієнко Д.О. 
ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ МЕРЕЖ 
ЗАВДЯКИ 
ТЕХНОЛОГІЇ 100 
GIGABIT ETHERNET. 
МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ. 
«СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 
ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ», 
ДУТ, К. грудень 
2020р. – С. 42 - 45. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf 
3. Сєрих С.О., Галата 
Я.О. ПІДВИЩЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ 
ЯКОСТІ МЕРЕЖ НА 
ОСНОВІ 
УДОСКОНАЛЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
СИСТЕМАХ 
УПРАВЛІННЯ. 
«СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 
ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ», 
ДУТ, К. грудень 
2020р. – С. 45 - 47. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf 
4. Сєрих С.О., 
Устюжанін О.О. 
АВТОМАТИЗОВАНЕ 
ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-
ОРІЄНТОВАНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ. 
«СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 



ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ», 
ДУТ, К. грудень 
2020р. – С. 47 - 49. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf 
5. Полозов Д. О., 
Сєрих С. О. СПОСОБИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖ 
SDN ОБЛАДНАННЯМ 
НРЕ. МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ. 
«СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 
ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ». 
ДУТ, К. грудень 2019р. 
– С. 4 - 6.
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1895_7859
6415.pdf 
6. Папіжук О. В., 
Сєрих С. О. 
РОЗРОБКА МОДЕЛІ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
РЕКОНФІГУРАЦІЇ 
ЛОКАЛЬНОЇ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ 
МЕРЕЖІ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ. «СУЧАСНІ 
ДОСЯГНЕННЯ 
КОМПАНІЇ HEWLETT 
PACKARD 
ENTERPRISE В 
ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ 
ВИВЧЕННЯ І 
ЗАСТОСУВАННЯ». 
ДУТ, К. грудень 2019р. 
– С. 45 - 47.
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1895_7859
6415.pdf 
7. Серых С.А. 
Повышение 
скрытности 
управления БПЛА 
специального 
назначения. 
Региональный 
семинар 
Международного 
союза электросвязи 
для стран Европы и 
СНГ «Цифровое 
будущее на основе 
4G/5G» “Digital Future 
Powered by 4G/5G”. 
ДУТ, К. май 2018р. – 
С. 75 - 77. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/n_5644_9364
9490.pdf
8. Сєрих C.О., Катков 
Ю.І. Підвищення 
завадозахищеності 
радіомереж із 
складними сигналами 
за рахунок блоковості 
кодування. 
Региональный 



семинар 
МСЭ«ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ 
СЕТЕЙ:РЕШЕНИЯ 
ПОСТ-NGN, 4G И 5G» 
17 -18 ноября 2016 
года. ДУТ, м. Київ, 
С.124-125.
9. Серих С.О. 
Дослідження спектрів 
складових складних 
дискретних 
фазоманіпульованих 
сигналів 
завадозахищених 
систем. Матеріали 
міжнародної 
конференції «Modern 
mehods, innovations 
and experience of 
practical application in 
the field of technical 
sciencers», Radom, 
Republic of Poland/ 
desember 27-28 2017.- 
C43-46.
10. Сєрих С.О., Гайдур 
Г.І. Параметричний 
синтез складових 
спектрів ФМ ШПС 
завадозахищених 
радіосистем. 
Региональная 
конференция МСЭ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ НА ОСНОВЕ 
СЕТЕЙ ПОСТ-NGN, 
4G И 
5G.ОРГАНИЗАЦИОН
НЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ИХ 
ПОСТРОЕНИЮ И 
ЗАЩИТЕ» 7-9 июня 
2017 года ДУТ, м. 
Київ, С.81.
38.19) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- Інтернет речей.
Українськаи Наукова 
Інтернет спільнота (з 
2004) https://nauka-
online.org/
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача: 
- Сертифікація HP 
ATA:
- HP ATA – Connected 
Devices, May 27, 2016.
- HP ATA – Networks, 
May 27, 2016.
- HP ATA – Servers and 
Storage May 30, 2016.
- HP ATA – Cloud, May 
30, 2016.
- ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 
розвитку з точки зору 



комп’ютерних наук». 
10.04-20.10 2019 р.
- НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ 
МЕНЕДЖУ ОСВІТИ» 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СП 
35830447. 
- Сертифікат рівня В2 
№ 2019-0506/1615,  
виданий Madison 
International Institute 
& Business  School 
05.06.2019 року.
- Участь у 
міжнародній 
конференції «Modern 
methodologies, 
innovations, and 
operational experience 
in the field of technical 
sciences», Radom, 
Republic of  Poland, 27-
28 грудня 2017 року. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_165_11333
798.pdf

263816 Жебка 
Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
080101 

Математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 031754, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента AД 

003036, 
виданий 

15.10.2019

6 Організація 
проведення 
наукових 
досліджень

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.4, 
38.5, 38.7, 38.8, 38.12, 
38.14. 
 
38.1. Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
Development of a 
system for graphic 
captcha systems 
recognition using 
competing cellular 
automata / I. Myroniv, 
V. Zhebka, S. Ostapov, 
O. Val // Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologie 
-  г. Харьков: 2018. - 
№ 6/2 (96). – С.39-44 
(Scopus  ISSN (print) 
1729-3774, ISSN (on-
line) 1729-4061)
2. Анахов П. В., Жебка 
В. В., Гринкевич Г. О., 
Макаренко А. О. 
Protection of 
telecommunication 
network from natural 
hazards of global 



warming // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
– 2020. – №3/10 
(105). – С. 26–37. DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2020.206692 
Scopus  
3. Oleksi S. Bichkov, 
Volodymyr S. 
Nakonechnyi, Nataliia 
V. Lukova-Chuiko, 
Viktoriia V. Zhebka, 
Galina, "Measuring the 
Effectiveness of a 
Radio-Identification 
System," Journal of 
Communications vol. 
15, no. 9, pp. 669-675, 
September 2020. Doi: 
10.12720/jcm.15.9.669-
675 Scopus  
4. Anakhov, P., 
Makarenko, A., Zhebka, 
V., Vasylenko, V., 
Stepanov, M. 
Systematization of 
measures on lightning 
protection of the 
objects of 
telecommunications 
network // 
International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2020, 
9(5), с. 7870-7877 DOI: 
https://doi.org/10.3053
4/ijatcse/2020/1389520
20
5. Вишнівський В.В., 
Гринкевич Г.О., 
Макаренко А.О., 
Жебка В.В., Метод 
розгортання 
проактивного 
управління ресурсами 
IoT-пристроїв // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології. – 2020. –  
№3 (68). – С. 41-50
6. Жебка В.В.  
Моделювання 
марківського 
випадкового поля з 
метою його подальшої 
оптимізації та 
застосування // В.В. 
Жебка/ Зв’язок. – 
Київ: ДУТ, 2020. – №5 
– С. 35-40
7. А.П. Козиряцький, 
В.В. Жебка, Л.О. 
Дьоміна Дослідження 
ефективності 
застосування 
алгоритму машинного 
навчання для 
класифікації інтернет-
трафіку // В.В. Жебка/ 
Зв’язок. – Київ: ДУТ, 
2020. – №6 – С.37-43
38.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Козелкова К.С. 
Методологія побудови 
супутникової 
телекомунікаційної 
системи 
однопунктного 
управління 
космічними 
апаратами: моногр. / 
К.С. Козелкова, В.В. 
Жебка; Державний 
університет 
телекомунікацій. – К.: 
ДУТ, 2015. – 183 с.
38.4. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Гринкевич Г.О. 
Моніторинг 
телекомунікаційних 
мереж» // Г.О. 
Гринкевич, А.О. 
Макаренко, Д.В. 
Миронов, В.В. Жебка 
/ Державний 
університет 
телекомунікацій. – К.: 
ДУТ, 2018
2. Шевченко С.М. 
Комп’ютерні 
дискретні структури 
// С.М. Шевченко, В.В. 
Онищенко, В.В. 
Жебка, Ю.Д. 
Жданова/ Державний 
університет 
телекомунікацій. – К.: 
ДУТ, 2018
3. Гаврилко Є.В. 
Методологія та 
організація 
проведення наукових 
досліджень // Є.В. 
Гаврилко, В.В. Жебка 
/ Державний 
університет 
телекомунікацій. – К.: 
ДУТ, 2019
38.5. Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня:
Захист докторської 
дисертації на тему 
«Методологічні 
основи управління 



функціонально 
стійкою гетерогенною 
телекомунікаційною 
мережею зі змінною 
структурою в умовах 
впливу 
дестабілізуючих 
чинників» (05.13.06 
«Інформаційні 
технології», 2021 р.)
38.7. Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д26.861.05.

38.8. Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
4. Відповідальний 
виконавець НДР 
“Розробка методики 
побудови 
оптимальних систем 
передачі інформації 
інфокомунікаційної 
мережі” (ДР № 
0115U004571) (2016-
2018 р.)
2. Член редколегії 
наукового журналу  
«Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології» 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.
38.12. Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
5. 1. Zhebka V.V., 
Shevchenko S.M., 
Vlasenko V.O., 
Trembovetskyi M.P., 
Zaika V.F. Algorithm of 



base distribution of Т-
nodes in the sensor 
network. The 
international research 
and practical 
conference "The 
development of 
technical sciences: 
problems and 
solutions": Conference 
Proceedings, April 27-
28, 2018,  Brno, the 
Czech Republic. P. 149-
152.
6. 2. Makarenko A., 
Dovzhenko N., 
Grynkevych G., Zhebka 
V. Algorithm design for 
digital processing of 
signals using 
telecommunications 
technology OFDM.  
Proceedings of 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies, 
DESSERT 2018, 24-27 
May 2018. Kiev: 2018. 
P. 653-657. (This 
conference is indexed in 
Elsevier Scopus).
7. 3. Faychuk V., Lavriv 
O., Klymash M., Zhebka 
V. and Shpur O.  
Investigation of the 
Bellman-Ford 
Algorithm Enhanced 
for Remote Execution. 
3rd International 
Conference on 
Advanced Information 
and Communications 
Technologies (AICT). 
Lviv, 2019. P. 204-208. 
(This conference is 
indexed in Elsevier 
Scopus).
8. 4. Maksym Yevlanov, 
Oleksandr Petrichenko, 
Svitlana Shtangey, 
Viktoria Zhebka 
Development of a 
Model for the Task of 
Managing the 
Operation of a Service-
Oriented Information 
System // 2019 
International Scientific-
Practical Conference 
«Problems of 
Infocommunications. 
Science and 
Technology» October 8-
11, 2019 – Kiev, 2019. P. 
769-775. (This 
conference is indexed in 
Elsevier Scopus).
9. 5. Pyrih, Y., Kaidan, 
M., Strykhalyuk, B., 
Zhebka, V. A Modified 
Simulated Annealing 
Algorithm Based on 
Principle of the Greedy 
Algorithm for Networks 
with Mobile Nodes // 
Proceedings - 15th 
International 
Conference on 
Advanced Trends in 



Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2020 February 25-29, 
2020. Lviv-Slavske, 
2020. P. 482-485. (This 
conference is indexed in 
Elsevier Scopus).
38.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 



іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво постійно 
діючими 
студентськими 
науковими гуртками 
«Застосування 
прикладної 
математики в 
програмуванні», 
«Комп’ютерні 
дискретні структури».
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національна 
Академія 
педагогічних наук 
Центральний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти». 
Свідоцтво СП 
35830447/0952-18 від 
15.06.2018
«Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій в 
організації 
навчального процесу у 
ЗВО»
2. Проходження курсу 
в компанії Lifecell
«Upgrade yourself with 
lifecell»
3. Навчання на Курсах 
англійської мови з 
04.09.2017 до 
27.12.2017 в 
Комунальному 
позашкільному 
навчальному закладі 
«Перші Київські 
державні курси  
іноземних мов». 
Свідоцтво  № 2988 від 
28.12.2017, яке 
підтверджує рівень B2 
володіння 
англійською мовою.
4. Отримання вченого  
звання доцента 
кафедри інженерії 
програмного 
забезпечення, атестат 
АД №003036, 2019.
5. «ЕС ЕНД БІ 
СИСТЕМС», 
сертифікат РМ-ТС-
003/10, 17.11.2019,
тема: «Взаємодія в 



команді в ІТ-
проектах».
6. Certificate of Course 
Completion «CCNAv7: 
Introduction to 
Networks». Cisco 
Networking Academy 
27.02.2021.

177867 Вишнівський
Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікаці
й, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.17010101 

безпека 
інформаційних 

і 
комунікаційни

х систем, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008056, 

виданий 
10.02.2010, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006130, 

виданий 
13.12.2016, 

Атестат 
професора 

12ПP 008789, 
виданий 

04.07.2013

25 Математичні 
методи 
моделювання 
та організації 
процесів 

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 38.1, 38.3, 38.6, 
38.7, 38.8, 38.9, 38.19. 

38.1) Наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. A. Dudnik, L. 
Kuzmych, O. Trush, T. 
Domkiv, O. Leshchenko 
and V. Vyshnivskyi, 
"Smart Home 
Technology Network 
Construction Method 
and Device Interaction 
organization Concept," 
2020 IEEE 2nd 
International 
Conference on System 
Analysis & Intelligent 
Computing (SAIC), 
Kyiv, Ukraine, 2020, 
pp. 1-6, doi: 
10.1109/SAIC51296.202
0.9239220. 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/9239220
/figures#figures.
2. Tolubko V. Method 
for Determination of 
Cyber Threats Based on 
Machine Learning for 
Real-Time Information 
System // V. Tolubko, 
V. Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H. Haidur, N. 
Dovzhenko, O. Ilin, V. 
Vasylenko // I.J. 
Intelligent Systems and 
34 Applications. – 
2018. – № 8. – Р. 11-18. 
(Published Online 
August 2018 in MECS 
(http://www.mecs-
press.org/) DOI: 
10.5815/ijisa.2018.08.0
2).
3. Oleksandr Pliushch, 
Viktor Vyshnivskyi, 
Volodymyr Tolubko, 
Vadym Mukhin, Serhii 
Ishcheryakov, Mykhailo 
Okhramovych, Vitalii 
Loza, Performance 
Study of Spread 
Spectrum Systems with 
Hard Limiters. Modern 



Education and 
Computer Science 
Press. I. J. Computer 
Network and 
Information Security, 
2020, 5, 1-15. 
https://www.researchg
ate.net/publication/346
660569_Performance_
Study_of_Spread_Spec
trum_Systems_ 
with_Hard_Limiters.
4. Vyshnivskyi, V., 
Mukhin, V., Kornaga, 
Y., Herasymenko, O., 
Bazaka, Y., & Bazaliy, 
M. (2019). Study of the 
functioning of the 
distributed computer 
system with a resource 
control mechanism 
based on a network-
centric approach. In 
Proceedings of the 2019 
10th IEEE 
International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications, 
IDAACS 2019 (Vol. 1, 
pp. 100–105). Institute 
of Electrical and 
Electronics Engineers 
Inc. 
https://doi.org/10.1109
/IDAACS.2019.8924331.

5. Вишнівський В. В. 
Інформаційні 
характеристики 
інтелектуальних 
систем / Вишнівський 
В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І., Сєрих С. 
О.// Зв’язок. – 2018. – 
№2. – С. 14-19.
6. Прищепа С.В. 
Ранжирование веб-
сайтов событийного 
характера / С.В. 
Прищепа, В.В. 
Вишнеский, Д.В. 
Ландэ // Зв’язок. – 
2018. – №3. – С. 11-14.
7. Аронов А.О. Метод 
автоматизації 
виявлення застарілої 
інформації на основі 
інформаційно-
аналітичного аналізу 
даних сайту / А.О. 
Аронов, Вишнівський 
В.В., Замаруєва І.В. // 
Сучасні інформаційні 
системи. – 2018. - №1. 
– С. 28-31.
8. Вишнівський В. В. 
Оцінка ефективності 
функціонування 
інтелектуальної 
системи / 
Вишнівський В. В., 
Зінченко О. В., Катков 
Ю. І. // ISSN 2412-
4338 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології.  – К.: ДУТ, 



2018 Вип. № 1 – С. 19-
26.
9. Вишнівський В. В. 
Статичні 
інформаційні 
показники якості 
інтелектуальних 
систем / Вишнівський 
В. В., Зінченко О. В., 
Катков Ю. І., Сєрих С. 
О. // ISSN 2412-4338 
Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології.  – К.: ДУТ, 
2018 Вип. № 2 – С. 14-
20.
10. Pliushch O. Robust 
telecommunication 
channel with 
parameters changing on 
a frame-by-frame basis 
/ O. Pliushch, V. 
Vyshnivskyi, Y. 
Berezovska // Сучасні 
інформаційні системи 
= Advanced 
Information Systems. – 
2020. – Т. 4, № 3. – С. 
62-69.
11. Вишнівський В. В. 
Математичні моделі 
та алгоритм обробки 
діагностичної 
інформації для 
побудови 
інтелектуальної 
системи 
діагностування 
радіоелектронної 
техніки / В.В. 
Вишнівський, В. Б. 
Толубко, С. І. Глухов, 
Ю. В. Березовська // 
Науковий журнал 
“Записки українського 
науково-дослідного 
інституту зв’язку”. – 
К.: ДУТ, 2019. Вип.№ 
4. – С. 5-13.
12. Плющ О. Г., 
Вишнівський В.В., 
Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Використання 
скремблюючих 
кодових 
послідовностей на 
основі примітивних 
поліномів в 
телекомунікаційних 
мережах 
інформаційних 
систем. // Зв'язок. – 
2020 №2. – С. 7-55.
38.3) Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Ільїн О.О. 
Інформаційна 
технологія управління 



навчальним процесом 
у вищому 
навчальному закладі. 
Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, 
Г.І. Гайдур, В.В. 
Вишнівський, А.П. 
Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017. – 
296 с.
2. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., 
Сєрих С.О., Зінченко 
О.В., Прокопов С.В. 
Конвергентна 
мережна 
інфраструктура. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2019. – 
182 с. 
3. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., 
Ільїн О.О. Побудова 
SDN мереж. – 
Навчальний посібник. 
– Київ: ДУТ, 2019. – 
190 с.
4. Вишнівський В.В., 
Василенко В.В., 
Гніденко М.П., 
Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., 
Іщеряков С.М. Основи 
надійності та 
діагностики 
інформаційних 
систем. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2020. – 
188 с.
5. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., 
Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., 
Щербина І.С. Вступ до 
комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2021. – 
245 с. 
http://www.dut.edu.ua
/ua/lib/1/category/729
/view/2175
38.6) Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня.
К.т.н.
1. Василенко 
Володимир 
Вікторович, 2017;
2. Аронов Андрій 
Олексійович, 2018,
Доктор філософії
1. Березівський 
Максим Юрійович, 
2021;
2. Березовська Юлія 
Володимирівна, 2021.
Д.т.н.
1. Ільїн Олег 
Олександрович, 2017, 
Інформаційна 
технологія управління 
підготовкою 
конкурентоздатного 
випускника вищого 



навчального закладу 
на основі 
когнітивного 
моделювання   
Спеціальність 05.13.06 
– інформаційні 
технології;
2. Гайдур Галина 
Іванівна, 2019;
3. Кожухівська Ольга 
Андріївна, 2020;
4. Плющ Олдександр 
Григорович, 2021.
38.7) Участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. Голова 
Спеціалізованої ради 
Д 26.861.05 по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 – 
Інформаційні 
технології.
2. Член 
Спеціалізованої ради 
Д 26.861.06 по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
21.05.01 – 
Інформаційна безпека 
держави (технічні 
науки), 05.13.21 – 
Системи захисту 
інформації (технічні 
науки).
38.8) Виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.
1. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні 
технології»
38.9) Робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 



експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю).
1. Заступник голови 
підкомісії 122-2 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні системи 
(інформаційні 
системи і технології) 
науково-методичної 
комісії 8 з 
інформаційних 
технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій МОН 
України 2016-2019.
38.19) Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях.
1. Членство у 
міжнародній ІТ- 
асоціації ISOC (ISOC -
Internet Society).
Підвищення 
кваліфікації: 
Сертифікація HP ATA:
-HP ATA – Connected 
Devices, May 27, 2016.
-HP ATA – Networks, 
May 27, 2016.
-HP ATA – Servers and 
Storage May 30, 2016.
-HP ATA – Cloud, May 
30, 2016.
2. ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 



розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 
10.04-20.10. 2019 р.

356622 Кондратенко 
Наталія 
Юріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
та 

природничих 
дисциплін

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050257, 
виданий 

18.12.2018

13 Педагогіка та 
психологія у 
вищій школі

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.38 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.4, 38.12, 
38.13, 38.14.

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Кондратенко Н. Ю. 
Закономірності 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
в умовах сучасної 
університетської 
освіти / Н. Ю. 
Кондратенко // 
Наукові записки 
[Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова]. 
Серія : Педагогічні 
науки : [збірник 
наукових статей]. – 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. – 
Вип. СXХХIV (134). – 
С. 129-135.
2. Кондратенко Н.Ю. 
Роль конспектування 
у професійній 
підготовці майбутніх 
журналістів / 
Н.Ю.Кондратенко // 
Теоретична і 
дидактична філологія 
: збірник наукових 
праць. – Серія 
“Педагогіка”. – 
Переяслав-
Хмельницький : “ФОП 
Домбровська Я.М.”, 
2017. – Випуск 26. – С. 
41-51.
3. Кондратенко Н. Ю. 
Лінгводидактичні 
умови формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
/ Н. Ю. Кондратенко 
// Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету.  Випуск 
17, – Бердянськ, 2017. 
– С. 148-153.
4. Kondratenko N. 



Linguodidactical 
directions of formation 
of communicative 
competence of futural 
journalists // Sciences 
of Europe, №19, Vol.3, 
2017 – Р. 23-26.
5. Кондратенко Н. Ю. 
Практика формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
/ Н. Ю. Кондратенко. 
// Українська мова і 
література в школах 
України. – 2017. – 
№10. – С. 28-30.
6. Стежко С.О, 
Кондратенко Н.Ю., 
Марченко Г.В.  
Теоретичні аспекти 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
на засадах 
лінгвокультурології // 
Імідж сучасного 
педагога. –2020. –  № 
4 (193), С. 67-73.

38.4) Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Стежко С.О. 
Кондратенко Н.Ю.,  
Марченко Г.В, 
Розумна В.Р. 
“Лексичні теми з 
української мови для 
іноземних слухачів 
підготовчого 
відділення (базовий 
рівень)”. Київ, 2019. // 
http://www.dut.edu.ua
/ru/lib/1/category/516/
view/1893
2. Стежко С.О., 
Кондратенко Н.Ю., 
Марченко Г.В. 
Текстові завдання з 
української мови для 
іноземних слухачів 
підготовчого 
відділення. Київ: ДУТ, 
2020. 171с. // 
http://www.dut.edu.ua
/ru/lib/1/category/516
38.12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 



консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Кондратенко Н. Ю. 
Практика формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
/ Н. Ю. Кондратенко. 
// Українська мова і 
література в школах 
України. – 2017. – 
№10. – С. 28-30.
2. Кондратенко Н. Ю. 
Текст як засіб 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
на засадах 
лінгвокультурології / 
Н.Ю.Кондратенко // 
Українська мова і 
література в школах 
України. – 2018. – №1. 
– С. 34-36. 
3. Кондратенко Н. Ю. 
Роль художнього 
тексту у формуванні 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
/Н.Ю.Кондратенко // 
Образне слово 
Луганщини: 
Матеріали ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
імені Віктора Ужченка 
(м. Луганськ, 
14.04.2012р.) / ДЗ 
„Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка” / За 
заг. ред. проф. О. М. 
Горошкіної. – Вип. 10. 
– Луганськ: ДЗ „ЛНУ 
імені Тараса 
Шевченка”, 2012. – С. 
198-199.
4.  Стежко С. О., 
Кондратенко Н. Ю., 
Марченко А. В. 
Психологічні чинники 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів.
2-4 вересня, 2020р. м. 
Ванкувер, Канада. 
Матеріали ХIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  
DYNAMICS OF THE 
DEVELOPMENT OF 
WORLD SCIENCE
5. Кондратенко Н. Ю 
Методичні орієнтири 
формування 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх журналістів 
на засадах 



лінгвокультурології 
...//.. Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă este 
acreditată CNCS.// 
ДВА ДЕСЯТИЛІТТЯ 
від заснування Відділу 
української мови та 
літератури 
Філологічного 
факультету
Університету ім. 
Бабеша-Бойої, м. 
Клуж-Напока / * 
ЮВІЛЕЙНИЙ 
ЗБІРНИК * București : 
Editura RCR Editorial, 
2020..

38.13)  Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
навчальна дисципліна 
«Українська мова для 
іноземних слухачів 
підготовчого 
відділення » (50 
аудиторних годин на 
навчальний рік)
38.14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою
Керівник наукового 
гуртка (для іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення) 
«Міжкультурна 
мовленнєва 
комунікація в 
інформаційному 
суспільстві»
Підвищення 
кваліфікації:
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
сертифікат №056/413, 
11 лютого , 2020 року.

321596 Звенігородсь
кий 
Олександр 
Сергійович

доцент 
кафедри 
штучного 
інтелекту, 
Основне 

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013714, 
виданий 

13.03.2002, 

18 Технології 
штучного 
інтелекту

Види і результати 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
відповідно до п.38 



місце 
роботи

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028296, 
виданий 
10.11.2011

Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 
п.п. 38.1, 38.3, 38.8, 
38.12, 38.19. 

38.1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Roman Kuc, A. 
Shevchenko, Y. 
Chaplinskyy, I. Kachur, 
O. Zvenigorodskyi 
Intelligent web facility 
to enhance yield, 
resilience and 
sustainability ukrainian 
and usa farms / 
Штучний інтелект, 
2016, № 1 с.75-85
http://dspace.nbuv.gov.
ua/handle/123456789/
117229
2. Звенігородський 
О.С. Модель структури 
свідомості як 
множини процесів 
/О.С. 
Звенігородський, І.В. 
Качур //Штучний 
інтелект. - 2018. - 
№1(79). - С. 7-13.
http://dspace.nbuv.gov.
ua/handle/123456789/
162359
3. Катков Ю. І., 
Звенігородський О. С., 
Прокопов С. В. 
Проблеми 
впровадження CRM- 
cистем / Зв'язок. - 
2019. - № 3 (139) – С. 
19-26. 
http://con.dut.edu.ua/i
ndex.php/communicati
on/article/view/2394
4. Звенігородський О. 
С., Кутовий С. О., 
Прокопов С. В., 
Рижаков М. М. Якість 
обслуговування 
Інтернет речей в 
протоколі MQTT, 
основні особливості і 
процедури/Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 
2019. Вип.№ 4. – С. 
80-85.
http://journals.dut.edu.
ua/index.php/sciencen
otes/article/view/2375
5. Зінченко О.В., 
Звенігородський О.С.,  
Березівський М.Ю., 
Рижаков М.М. 
Методика порівняння 
та оцінювання 
протоколів 
маршрутизації мереж 



автомобільного 
транспорту / // 
Зв'язок. - 2020. - №6 
(148) – С. 53-55.
http://con.dut.edu.ua/i
ndex.php/communicati
on/article/view/2495
6. Катков Ю.І., 
Звенігородський О. С., 
Зінченко О. В., 
Онищенко В. В., 
Фадєєв Б. О. Метод 
скорочення 
інформаційної 
надмірності цифрових 
зображень для 
хмарних сховищ / 
Зв'язок. - 2020. - №6 
(148) – С. 8-14.
http://con.dut.edu.ua/i
ndex.php/communicati
on/article/view/2484
38.3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Вишнівський В.В., 
Василенко В.В., 
Гніденко М.П., 
Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., 
Іщеряков С.М. Основи 
надійності та 
діагностики 
інформаційних 
систем. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП 
Гуляєва В.М., 2020. – 
188 с.
http://www.dut.edu.ua
/uploads/l_2056_2361
9480.pdf
38.8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань
України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Розробка 
інтелектуальної 
системи 
відеоспостереження 
спеціального 
призначення Шифр 
0115U000727. – 



відповідальний 
виконавець (2016 р.).
2. Розроблення 
науково-теоретичних 
засад створення нових 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
сприйняття та 
переробки 
мовленнєвої і 
візуальної інформації 
для використання у 
роботизованих 
комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексах. Шифр 
0112U001607– 
відповідальний 
виконавець (2016 р.).
38.12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики
загальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій.
1. Звенигородский А.С. 
К анализу 
естественно-языковых 
ответов в системах 
тестирования / 
Материалы 
Международной 
научно-технической 
конференции 
«Искусственный 
интеллект. 
Интеллектуальные 
транспортные 
системы», Брест, 
Беларусь, 25-28 мая 
2016. с.16-19.
https://rep.bstu.by/han
dle/data/2160
2. Звенігородський 
О.С. Модель структури 
свідомості/Звенігород
ський, І.В. 
Качур//Системи та 
засоби штучного 
інтелекту: тези 
доповідей 
Міжнародної наукової 
молодіжної школи. – 
Київ: ІПШІ «Наука і 
освіта», 2018. – с. 38-
40
http://dspace.nbuv.gov.
ua/bitstream/handle/12
3456789/162359/01-
Zvenigorodsky.pdf?se
3. Мартинов О.М., 
Звенігородський О. С. 
Дослідження 
нейронної мережі як 
метод розпізнавання 
обличчя // «Сучасні 
досягнення компанії 
Hewlett Packard 
Enterprise в галузі ІТ 
та нові можливості їх 
вивчення і 
застосування». Тези 
доповідей ІІ 



Міжнародної науково-
практичної  
конференції 18 грудня 
2019 року / м. Київ. - 
С.19.
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf
4. Єрмоленко В.О., 
Звенігородський О. С. 
Застосування 
нейронної мережі для 
розпізнавання 
контурів об’єкта в 
відеопотоці // 
«Сучасні досягнення 
компанії Hewlett 
Packard Enterprise в 
галузі ІТ та нові 
можливості їх 
вивчення і 
застосування». Тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції 18 грудня 
2019 року / м. Київ. - 
С.26.
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1739_8422
6985.pdf
5. Діденко О.О., 
Звенігородський О. С. 
Дослідження методів 
нейромережевих 
технологій 
розпізнавання емоцій 
радості та суму на 
обличчі людини // 
«Сучасні досягнення 
компанії Hewlett 
Packard Enterprise в 
галузі ІТ та нові 
можливості їх 
вивчення і 
застосування». Тези 
доповідей ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції 18 грудня 
2019 року / м. Київ. - 
С.27. 
http://www.dut.edu.ua
/uploads/p_1895_7859
6415.pdf
38.19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член Інтернет 
суспільства (ISOC -
Internet Society).
Підвищення 
кваліфікації: 
1. ТОВ «Sophela» м. 
Київ, Програма 
стажування і звіт про 
її виконання, тема: 
«Програмні та 
апаратні платформи 
корпоративних 
інформаційних систем 
та перспективи їх 
розвитку з точки зору 
комп’ютерних наук». 
10.04-20.10 2019 р.
2. Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 



інститут імені 
Сікорського»
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації - 
Створення та 
використання веб-
ресурсів навчальної 
дисципліни
Серія ПК 
№02070921/004010-
18
24.04.18-08.06.18

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН17. Уміти 
реалізовувати 
високопродуктивні 
обчислення на 
основі хмарних 
сервісів і 
технологій, 
паралельних і 
розподілених 
обчислень при 
розробці й 
експлуатації 
розподілених 
систем 
паралельної 
обробки інформації.

Технології хмарних 
обчислень

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН16. Уміти 
навчати інших та 
самонавчатися за 
різними аспектами 
професійної 
діяльності з метою 
підвищення рівня 
професійних та 
загальних 
компетентностей

Науково-педагогічна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік



Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН9. 
Демонструвати 
здатність участі у 
колективній 
роботі, 
використання 
інструментів 
колективної 
розробки чи 
дослідження.

Захист професійної 
діяльності в галузі

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

Переддипломна практика 
практична робота, 
самостійна робота, 
консультації виконання 
самостійного завдання, 
захист звіту за результатами 
проходження практики, 
підсумкове оцінювання - 
залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Прикладні технології 
JAVA  

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН15. Уміти 
проектувати та 
розробляти 
системи штучного 
інтелекту та 
розпізнавання 
образів, 
виконувати аналіз 
роботи цих систем.

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Технології штучного 
інтелекту

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН14. Володіти 
знаннями з основ 
захисту 

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії



інтелектуальної 
власності, 
авторського права 
та 
використовувати 
на практиці наявні 
нормативно-
правові акти для 
правової охорони 
цієї власності.

роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Організація 
проведення наукових 
досліджень

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН13. Враховувати 
соціально-
економічні аспекти 
проекту в 
контексті 
завдання розробки 
або дослідження, 
зокрема 
несуперечливість 
технічного 
прогресу і етичних 
стандартів.

Захист професійної 
діяльності в галузі

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

РН12. 
Забезпечувати 
відстеження стану 
розробки, 
відображення його 
у технічній 
документації з 
використанням 
засобів 
управлінням 
версіями 
документів.

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Проектування 
інформаційних систем

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії



кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

РН11. 
Користуватись 
документацією і 
довідковими 
матеріалами, 
підручниками чи 
посібниками з 
розробки 
програмного 
забезпечення; 
вміти писати 
технічні звіти і 
презентувати 
результати своєї 
роботи як 
державною так і 
іноземною мовами.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Прикладні технології 
JAVA  

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН10. Вміти 
спілкуватися з 
людьми, які не є 
професіоналами у 
галузі 
комп'ютерних 
наук, з метою 
виявлення їх 
потреб щодо 
комп’ютеризації 
процесів, до яких 
вони залучені..

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

ппрактична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН8. Розробляти 
та забезпечувати 
заходи з 
моніторингу, 
оптимізації, 
технічного 
обслуговування, 
виявлення відмов 
тощо..

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
інформаційних систем

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік



РН6. Визначати, 
оцінювати та 
порівнювати різні 
технології 
(методи, мови, 
алгоритми, 
графіки робіт) з 
метою 
встановлення 
пріоритетів у 
відповідності з 
різними критеріям 
продуктивності 
та якості, що 
визначені 
завданням.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

РН5. Моделювати 
об'єкт розробки 
або дослідження з 
точки зору 
функціональних 
компонентів 
(підсистем) таким 
чином, щоб 
полегшити та 
оптимізувати 
роботу над 
проєктом; 
використовувати 
наявні технології 
та методи 
динамічного і 
статичного 
аналізу програм 
для забезпечення 
якості 
результату.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

поточний контроль, рубіжне 
оцінювання (модульний 
контроль), підсумкове 
оцінювання - іспит

РН4. Аналізувати 
предметну 
область розробки 
або дослідження, 
використовуючи 
наявну 
документацію, 
консультації з 
стейкхолдерами; 
розробляти 
документацію, що 
фіксує як 
функціональні, так 
і нефункціональні 
вимоги до розробки 
чи дослідження.

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
іспит

Організація 
проведення наукових 
досліджень

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування лекція-візуалізація; експрес- виконання індивідуального 



інформаційних систем опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

РН3 Аналізувати 
проміжні 
результати 
розробки або 
дослідження з 
метою з'ясування 
їх відповідності 
вимогам; 
розробляти тести 
та 
використовувати 
засоби верифікації, 
щоб переконатися 
у якості 
прийнятих рішень.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Прикладні технології 
JAVA  

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Технології прийняття 
рішень

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН2. Обирати 
належні засоби для 
розробки або 
дослідження 
(наприклад, 
середовище 
розробки, мова 
програмування, 
програмне 
забезпечення та 
програмні пакети), 
що дозволяють 
знайти правильне і 
ефективне 
рішення.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит



Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

РН1. 
Ідентифікувати 
поняття, 
алгоритми та 
структури даних 
необхідні для опису 
предметної 
області розробки 
або дослідження; 
забезпечити 
декомпозицію 
поставленої задачі 
з метою 
застосування 
відомих методів і 
технологій для її 
вирішення.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Технології 
інтелектуального 
аналізу даних

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Прикладні технології 
JAVA  

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН7. Володіти 
принципами, 
техніками та 
засобами розробки 
або дослідження, 
що 
використовуються 
у предметній 
області розробки 
або дослідження; 
створювати 
прототипи 
програмного 
забезпечення, щоб 
переконатися, що 
воно відповідає 
вимогам до 
розробки; 
виконувати його 
тестування і 
статичний аналіз, 
щоб переконатися 
у відповідності 
завданню розробки 
або дослідження.

Підготовка 
кваліфікаційної 
(магістерської) 
роботи.
Захист 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи

самостійна робота, 
консультації 

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідна 
практика

практична робота, 
самостійна робота, 
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Проектування 
обчислювальних 
пристроїв

лекція-візуалізація; експрес-
опитування студентів; усне 
опитування; індивідуальне 
тестування студентів; 
вирішення практичних 
задач; консультації;  
самостійна робота

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

 


